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যত প্রক্কার বিজ্ঞানশাস্্ব এই জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে জীধিতের 
দেহতত্ব সর্বাপেক্ষা বিশ্য়কর এবং কঠিন। এই শাস্ত্র ধাহায়! প্রথমে প্রণয়ন 

করেন, তাহাদিগের চেষ্টা, উদ্যম, যত্বু ও অনুসন্ধানের ইচ্ছাকে শত শত বার 

ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় এই শান্তর অন্যাবধিও 

সর্ধবাক্চ সুন্দর হয় নাই, কারণ বর্ষে বর্ষে গভীর আলোচনায় ও অনুসন্ধানে 

শরীর সম্বন্ধে অনেক নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে । যাহ! হউক, এ পর্যাস্ত 

যাহা আধিষুত হইয়াছে, তাহ1 বাহার নিবিষ্টচিত্তে অধায়ন করিয়াছেন, 

তাহারা যে আপনাদিগের শিক্ষাকে কতদূর উপকারী বলিয়া জানিয়াছেন, 

তাহা তাহারাই জানেন । আমরা ঘখন এই শাস্ত্রের গভীর লম্মদ্রে ডূবিয়া যাই, 
তখন আমাদিগের জন্মে সার্থক মনে করি, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিম| দেখিয়। 

বিস্ময়ে ভুবিয়া যাই; এবং ভাবি ইহাপেক্ষা জগতে আর কোন শিক্ষাই মান- 

বের উপকারী নহে। কেবল আমরাই যদি এশান্সের আলোচনায় গ্রাবৃত্ত 

হইয়] প্রতারিত হুইভাম, তবে এসথা কাহাকেও বলিতাম না, কিন্ত জগতের 

জনৈক বিখ্যাত প্ডত এই শান্ধ্রের প্রকৃত মধ্য।দ। বুঝিয়! বলিয়া গিয়াছেন *-_ 

পৃথিবীতে সকল শিক্ষার অগ্রে দেহণ্তত্ব অধ্যয়ন করা উচিভ; কারণ, ইহ! 
মাহার1 অপ্যয়ন করিয়াছেন, সমগ্র পর্িবীর মকলই তাহাদের নিফট পহজ ; 

আর ইহা ধহার! অধ্যয়ন করেন নাই,-_তাহাদের মকল পরিশ্রমই বৃথা ।” 

বাস্তবিক জোতিষ শান্ত ভূখোলতব্ব প্রভৃতি জানিলে বাকি, যর্দি আমর! 

আমাদের শরীরের তত্ব না জানি, আর শরীরের তত্ত্ব ঘি জানিতে পারিয়। 

থাকি, তবে আর কিছু না জানি, তাহ[তেই বাকি। আমি সামান্য মন্গষ্য 

বটে, কিন্ত আমার শরীরের মধ্যে দিন রাত্রি কত কাণ্ড সমাধা হইয়া! যাইতেছে, 

কন্ত কল চলিতেছে) কত আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া! সাধিত হইতেছে ; ইহা! যদ্দি আমি 

না জানিলাম, তবে আমার জীবনের সকলই বৃথা । সংক্ষেপে সহজ কথায় 
বলিতে হইলে আমরা বলিতে পারি যে, জীবিতের দ্েহতত্ব সকলেরই অধ্য- 
য়নের উপযুক্ত ; কিন্তু এ পথ্যন্ত আমাদের বাঙ্গাল! ভাষায় এ প্রকার কোন, 

পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। মেডিকেল স্কুলেও এ পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষা 



0 

দেওয়া হয়ই ।..-অদ্য আমুরু) আহলাদ সহকারে সফলকে জানাইতেছি, 
মহেল্র বাবুর যত্বে এই শাস্ব বাক্ষালয় অন্থবাদিজ ভ্ইতেন্ছ্য প্রথম ভগে_- 

” রক্তসলন ক্রিয়া) শ্বীসক্রিয়া) শারীরিক উত্তাপ, পরিপাক ক্রিয়া, ভক্ষায্রব্য, 
গঃুধা! তৃষ1 উপবাস এই কয়েকী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবু 
পুস্তক খানিকে সুন্দর করিতে যথেষ্ট যত্ব করিয়াছেন, অনেকাংশে আশ্চর্ধ্যরূপ 

লফলতাও লাভ করিয়াছেন ; তিনি অনেক গ্রন্থ হইতে দেহতত্ব সম্বদ্ধে অনেক 

গভীর তত্ব হুন্দররূপে পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন ; তাহার পুস্তকের 

প্রীশংনা করিবার অনেক জিনিস আছে। 

* ৬ * এপ্রস্থের প্রধান গুণ এই যে ইহ। বিবিধ ইংরাজি গ্রন্থ হইডে আস্ক- 
লিত বলিয়া ইহাতে অনেক পুস্তকের আভাস পাওয়। যায়; ইংরাজি কোন 

এক খানি পুস্তকে এত কথা নাই। দ্বিতীয় গণ এই যে তিনি পুস্তকে অনেক 
ক্র বিষয়ের আলে।চন] কম্িয়াছেন। * * * গ্রন্থ খানি তিগি যে মহা- 

স্াকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাতে মহেন্দ্র বাবুর আশ! পরিপূর্ণ হইবার 
সম্ভাবনা আছে। * * * 

সমালোচক ২৬শে বৈশাখ । 

শারীর বিধান ব| জীবিতের দেহতত্ব (প্রথম ভাগ) বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ 

হইতে শ্রীমহেন্্রনাথ ঘোষ কর্তৃক সন্কলিত। ইহাতে জীবিত দেহে বাঁচিয়। 
থাকিবার উপযোগী যেযে পদার্থ আছে, এবং যেষে কার্ধ্য হইয়া থাকে, 

তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে । ইংরাজি হইতে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল 
বাঙ্গালায় সঙ্কলন করিতে হইলে অনেক শবের বাঙ্গাল! প্রতিবাক্য পাওয়! 

যায়না । নেসকল শব বাক্গালায় গড়িয়া লইতে হয়। গড়িয়া লইতে 

না পারিলে অগতা। ইংরাজিই রাখিয়। দিতে হয়। স্ৃতরাং গ্রস্থকারকফে অনেক 

,ইংরাজি-শকৃ বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে হইয়াছে । তথাপি মোটে 

ধরিছে গেলে পুস্তক খাণির ভাষা বিশদ হইয়াছে বলিতে হইবে । এই পুস্তক 

কবল চিকিৎসা বিদ্যার্থীর পক্ষেই যে উপযোগী হইয়াছে তাহা নহে, এতৎ” 

পাঠে অপর সাধারণ লোর্কেও দেহাভ্যন্তরিক অনেক বিষয় জানিয়। অভিজ্ঞ! 

লাভ করিতে পারিবে । | 
এডুকেশন গেজেট ১২ জৈষ্ঠ ১২৮৭ সাল । 
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শোষণ প্রক্রিয়।। 

সপপপ্সিসিপ 

দেহ মধ্যস্থ শোষক (409071১9068 ) দ্বার! যে স্বাভাবিক কাধ নিম্পন্ন 

হয় তাহার নাম শোষণ প্রক্রিয়া । ইহা। ছুই প্রকারে সাধিত হুইয় থাকে । 

১ম। ভক্ষিত ভ্রব্য ও ভূবায়ুর যে সকল পদার্থ প্রয়োজনীয়, তাহারা রক্ত 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ; আর যে সকল শোষগোপযোগী পদার্থ শরীরের 

ভিতরে বা! বাহিরে আসিয়৷ সংস্পৃষ্ট হয়, তাহারাও সেই সকল স্থানে প্রবিষ্ট 
হইতে পারে । 

২য়। শরীরের যে যে অংশম্ব স্ব কার্য সমাধা করিয়া অকর্ধণ্য ও অকি- 

ঞিৎকর হইয়। পড়ে, ও যাহার! শরীরে অবস্থান করিলে তাহার অনিষ্ট 

করিবার সম্ভাবনা, দেই সেই অংশ সকল বহির্গমন করিয়া থাকে । 

এই ছুই প্রকার শোষণ কার্য উভক়্ রক্তবহা নাড়ী ও লোধিক! 
€(10100698] ০]. 107000150) দ্বারা সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য ভাহাদিগকেই 

কেবল শোষক বল৷ গিয়! থাকে । 

লোধিকা ও তাহাদের গ্রন্থি সমূহের গঠন ও কাধধ্য বিবরণ । 

ধমনী, শিরা ও কৈশিক (কেপিলারী) নলী ব্যতীত লিম্ফাটিক্ ব 
লোধিক। নাঁমে এক প্রকার নলী দেখিতে পাওয়া! যায়, ইহাদের ভিতর লিম্ফ 

নামক এক প্রকার তরল পদার্থ থাকে । উপরোক্ত সকল প্রকার নলী ছারা 

শোষণ কার্য সমাহিত হইয়! থাকে । উট 
লিম্ফাটিক্ নলীদিগের আকৃতি ও গঠণ সুক্ষ হৃক্ম শিল্প! সমূহের ন্যায়, এবং » 

শিরামধ্যে ফেমন আচ্ছাদ বা! কবাট দৃষ্ট'হয়, ইহাধের ডিত্তরও তেমনি কবাট 
থাকে। শারীরিক প্রায় সমস্ত অঙ্গ প্রতাক্ষের তত্ত ও যন্ত্র হইতে ইহার! অতি 
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শুন শুদ্ম নলীর আকারে উত্থিত হয়, এবং ছুইটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নলীতে 
আসিয়া পর্যবসিত হইয়া থাকে । এই নলী ঘ্বয় হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী বৃহৎ 
বৃহৎ শিরাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে । রক্তের গতি যেমন সর্ব- 

দিকে, লিম্ফাটিক -নলী-মধ্যস্থিত লিম্ফ নামক তরল "পদার্থের গতি তেমন 
নছে। ইহার! একদিকেই প্রবাহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহার আপন আপন 

উৎপত্তি স্থান হইতে কেবল বৃহৎ শিরাভিস্ুখেই গমন করে, এবং তথাকার 

রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া! তাহ!র নান। উপাদানের" মধ্যে একটি বলিয়! 
গণা হইয়। যায়। 

পুর্বে ষে নলীদ্বয়ের কথা উল্লেখ কর! গেল তাহাদ্দিগের একএ্রকটিকে 
খোদ্লািক, ডাক্ট (€%১075010 05০6) কহে। বামদ্িকের নলী দক্ষিণটার 

অপেক্ষা বৃহৎ ; সে যাহা হউক ইহার! উভয়েই ছুই পার্থের আভ্যন্তরিক যুগুলার 
(15890191 0197) এবং সাব্কেভিয়ান্ (9১0195190 ) নামক ছই 

রছৎ শিরার সন্ধিস্থলে উপস্থিত ছইয়! আপ্ন আপন অভ্যন্তরস্থ লিম্ফনাঁমক 

পদার্থ তন্মধ্যে ঢালিয়! দিতেছে । লিম্ফাটিক. ও ল্যাক্টিয়াল নলীর মধ্যে 
ফোন বিশেষ প্রভেদ নাই, তবে স্কান ও অবস্থা ভেদে তাহাদের নামের প্রকা- 

রাত্তর হয় মাত্র; অর্থাৎ অন্ত্্থ এই সকল নলীদিগকে ল্যাক্টিয়াল বলে 
পরিপাঁক কালে ইহাদের মধ্যস্থ তরল পদার্থ ছুষ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করে 

বলিয়া! ভাহাকে লিম্ফ না বলির। কাইল বলা যায়। 

জরায়ুকুস্থম, নাভীরঙ্ঞু, ত্বক্, নথ প্রভৃতি স্থান বাতীত্ত লিন্ফাটিক, নলী- 
দিগকে শরীরের প্রায় সর্ব স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ভমণ 

ফালে প্রত্যেককে লিশ্কািকগ্রদ্থিয় ভিতর দিয় গমন করিতে হয়। 
এই গ্রস্থিসফল হুক্ষ আবরণে ঢাকা, কিস্ত তাহাদের মধ্যস্থল অত্যন্ত ঘন, 

' এবং ইহাদের বাহ প্রদেশ ও অভ্যন্তর দেশের মধ্যবর্তী স্থানে যে আদ্র কু 
অংশ ছৃষ্ট হয়, তাহার! পরস্পরের সহিত যোগ রাখিয়। থাকে । 

এক শোনীর লিম্ফাটিক্ নলী তাহাদের মধাস্থ পদার্থ এই গ্রন্থির ভিতরে 
আনয়ন করে, অপর কতকগুলি ইহার মধ্যবর্তী ঘন অংশ হইতে তাহ1 লইয়! 

স্বায়। | 

_, এই গ্রদ্থিদিগের সর্বাস্থানে রক্ত শ্রোত বহিয়া থাকে। 



( ৩) 

লিম্কাটিক নলী ও রক্তবহানাড়ীর পরম্পর কোন যোগ দৃষ্ট হয় না, 
তথাপি তাহাদের অভাত্তরস্থ পদার্থ নিচয়ের গমনাগমন হইয়! থাকে। 

লিম্ফাটিক নলীদিগের ভিন আবরণ; অর্থাৎ ইহাদের গাত্রের ভিত্তর ও 
বাহিরের অংশ স্থিতিস্থাপক শুত্রে নির্মিত, এবং এতন্ধ্যবর্তা স্থানে পেশী 
হৃত্র দেখিতে পাঁওয়! যায় । শিরা সমূহের ন্যায় ইহাদের ভিতরও এক এক 
যোড়া কবাট দ্বেখিতে পাওয়] যায়, এই কবাট নকল হৃৎপিণাভিমুথেই প্রমুক্ত 

থাকে। ক্ষুত্ ক্ষুদ্র লিম্ফাটিক, নলীসমূহে কবাট নকল এত নিকটে নিকটে 
অবস্থিতি করে, যে, তাহার! কুঞ্চিত হইয়৷ এই নলীদ্দিগকে গ্রন্থি বদ্ধ 

রজ্জ,র মত করিয়! দেয়। 

এই কবাটের কৌশলে উভয় লিন্ফাটিক ও ল্যাক্টিয়াল নলীর মধ্যস্থ তরল 
পদার্থ হৃৎপিগাভিস্থখে গমন করে, এবং পেশী বা অন্য কোন প্রকার পদার্থের 

চাপে তাহাদের গতির সুবিধা হয়, এতদ্বাতীত নলীর আপন কুঞ্চনেও তশ্মধ্য- 
স্থিত তরল পদার্থ প্রবাহিত হইয়! থাকে । 

লিম্ষ এবং কাইলের গুণ ও কার্য্য । 

লিম্ফাটিক নলীতে লিন্ফ নামক যে তরল পদার্থ থাকে, তাহা! দেখিতে 
নিশ্মল, স্বচ্ছ এবং বর্ণরহিত ব1 ঈষৎ পীতবর্শ, আবার ইহা গন্ধরহিত, ঈষৎ 

ক্ষারযুক্ত ও লবণাক্ত । ইহাতে কোন"প্রকার ঘন পদার্থ নাই, তবে নান! 
স্থান হইতে যখন এই তরল পদার্থ আনীত হইয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নলীতে 

উপনীত হয়, তখন ইহাতে ঘন পদার্কণ। সকল লক্ষিত হয়) কিন্তু তাহাও 

কাইল কণ! অপেক্ষ। অনেক পরিমাণে ন্যুন হইয়। থাকে । অগুলালময় তরল 

পদার্থের উপর এই কণানমৃহ ভালিতে থাকে এবং ইহাতে কোন প্রকার 

তৈলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয় ন1। 
লিক্ষ নিজনামের গ্রন্থির ভিতর দিয়! আপন নলীতে বহিতে বহিচ্চে যত 

থোঁরাসিক ভাক্টের নিকট উপস্থিত হইতে থাকে, তত ইহ] কাইলের মত হইয়া! 

পড়ে ; অর্থাৎ কাইলের মত আপনাপনি জমিয়া যাইবার ক্ষমতা লা 

করে, এবং ইহার কণা সমূহের ও বৃদ্ধি হইয়! থাকে । 
কাইল অশ্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণের তরল পদার্থ, ইহার আকার ছুগ্ধের ন্যায়, এবং * 



(8) 
ইহা অল্প ক্ষার রহিত বা ঈষৎ ক্ষার যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে অধিক 
পরিমাণে তৈলবৎ পদার্থ দৃষ্ট ছয় এবং তজ্জন্য ইহা এরূপ অন্বচ্ছ ও স্মেতবর্ণের 

হইস্ব| থাকে। এই তৈলবৎ কণা সমূহ অও্লালমর তরল পদার্থে ভানিতে 
থাকে, এবং ইথারের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং জমাট কাধিতে পারে ন1। 

কাইল যতই ধোরামিক ডাক্টের দিকে অগ্রসর হয়, ততই তাহার তৈলবৎ 
পদার্থের হাস হইয়া! থাকে, কাইল কণ! সকল বৃদ্ধি পা, এবং ফাইক্রিন প্রস্তত 

হুইয়। ইছাকে জমাট কাধিবার উপযোগী করে। 

থোরাসিক ডাক্টের উপরিভাগ হইতে কাইল সংগ্রহ করিক্া রাহিরে রাধিয়া 

দিলে তাহাকে রক্তের ন্যায় জমিয়া'যাইতে দেখা যায়, কিন্ত কাইলচাপ রস্ত- 

চাপের ন্যায় কঠিন ও শু নহে। 

এক্ষণে আমর! দেখিলাম যে, লিম্ষ ও কাঁইল নামক তরল পদার্থের মধ্যে 
বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, কেবল শেষোক্তটিতে অধিক মাত্রায় তৈলবৎ 
পদার্থ পাওয়! গিয়া থাকে। দেহচ্যুত শোণিত মধ্যে যেমন এলবুমান, ফাই- 

ব্রিন, তৈলবৎ ও লবনাক্ত পদার্থ এবং লৌহ কণা দেখিতে পাওয়। যায়, 

লিন্ফ ও কাইলেও এই সকল পদার্থ থাকে, তবে তাহাদের পরিমাণের ন্যুনতা 
দৃষ্ট হয়ঃ আর রক্তের ন্যায় ইহার! বাহিরে শীত্ত এবং ঘন ভাবে চাপ বাঁধিতে 
পারে ন! এই গ্রভেদ মাত্র । থোরাসিক ভাক্ট হইতে লিম্ফ ও কাইল শির! মধ্যে 

প্রবেশ করিবার কালে ঈষৎ লেহিত বর্ণ ধারণ করে, কারণ এই সময়ে লিম্ফ ও 

ফাইল কণ! সকল লোহিত রক্ত কণা সমুছে পরিণত হইতে থাকে । যাহ 
হউক, উত্তয্ন অন্গৃবীক্ষণ এবং রালায়নিক পরীক্ষ। দ্বারা ইহা স্থিমীকূত হইয়াছে 
যে) লিম্ফ গ কাইল হইতে রক্ত-প্রস্তত হইয়! থাকে, অর্থাৎ ভ্রমে ক্রমে লিম্ফ 

ও কাইলেব তরল পদার্থ রক্তে পরিণত হয় এবং তাহাদের কণা সকল 
লোহিত রক্ত কণ! সমূহে পরিবর্তিত হইয়। পড়ে। এইরূপ পরিবর্তনের জন্য 
লিদ্ষ গ কাইলের গুণ ও পরিমাণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। 

ল্যাক্টিয়াল নলী কর্তৃক শোষপ।-_কাইম স্ষুত্র ও বৃহদান্ দিয়! 
খ্রষধ কারল সম্পূর্নক্ষপে পদ্ধিপাক পাইয়া থাকে, এবং তাহার পরিপাক প্রাপ্ত 

'পদাথ সকল এই স্থানের শ্নৈম্িক বিন্ীস্থিত রক্তবহানাড়ী ও ল্যাকটিয়াল 
১.নলী কর্তৃক শোধিত হয়। রক্তবহানাড়ী কর্তৃক কিরূপে শোষণ কার্ধ্য সম্পন্ন 
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হুগ্ন তাহ! পরে বর্ণিত হইতেছে, এক্ষণে ল্যাকটিয়াল নলীর শোষৎ প্রক্রিয়! 
আলোচনা! করা যাউক। 

ইহার। ইচ্ছ'মত কাইমের কতকগুলি পদার্থ শোষণ করে, তন্মধ্যে তৈল- 
বৎ পদার্থই প্রধান। *ক্ষদ্র অন্তরস্থিত ভিলাই নামক রক্তপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ 
স্থান হইতে ইহাদের শোষণ কার্য প্রধানতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্তরন্থ 

শ্লৈশ্মিক বিল্লীর গাত্রে এপিথিলিয্বাম কোষ সকল দৃষ্ট হইয়! থাকে, এবং ভিলাই- 
দ্রিগের উপরে এই কোষদিগকে অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়, 

এই কোষ সকল টতৈলবৎ পদার্থকে আকর্ষণ করে, এবং তথ হইতে তাহ! 

ল্যাকটিয়াল নলী কর্তৃক শোধিত হইয়। থাকে । 
কি প্রকারে এই শোষণ কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া! থাকে তাহ ঠিক করিয়৷ বল! 

কঠিন, তবে বোধ হুয় কাইমের উপর অস্ত্রের ক্রিমিগতির চাপ পতিত হইলে উপ- 
রোক্ত কোষ সমূহের গাত্রে ভক্ষ্য দ্রব্যের তৈলবৎ পদার্থ সকল আনিয়। পিশিতে 

থাকে, এজন) তাহার শোধিভ হইবার অনেক সন্ভাবন। । আবার পিত্ত, পেন- 

ক্রিয়াটিক ও অন্ত্ররন সমূহ দ্বার] এ কোষদ্দিগের গাত্র রসাল থাকে বলির! 

ল্যাকটিয়াল নলী কর্তক তৈলবৎ পদার্থ শোষণের বিলক্ষণ সুবিধা 
হইয়া থাকে। 

লিক্ষাটিক নলী কর্ত ভূক শোষণ ।-_পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে 
যে এই সকল নলী ও সি ৯ কোন প্রকার যোগ ন৷ থাকি- 

লেও তাহাদের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ নিচয়ের চলাচল হইয়া! থাকে । অর্থাৎ 

তাহার তন্তমধ্যে পরম্পরের পারে অবস্থিতি করাতে কেপিলারী নলী স্থিত 

রক্তরম হইতে পদার্থ সকল চৌয়াইয় লিম্ফাটিক নলীতে উপনীত হয়, এজন্য 

দেই সকল সামগ্রী হইতে লিম্ প্রস্তত হুইয়। থাকে। 
রক্তবহা নলী কর্তৃক শোষণ ।-__লিম্ফাটিক ও ল্যাকটিয়াল নলী 

সমূহ যেমন আপনাপন ইচ্ছামত পদার্থ শোষন করে, রক্তবহানাড়ীদিগের সেক্নপ 
প্রকৃত্তি নে। বাযুবৎঃ জলীয়, অথব! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন পদার্থ কণ! সদৃশ ষে 
কোন পদার্থ ইহাদের গাত্রে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, তাহার! রক্তের সহিত 
মিশিতে পারিলে শোধিত হইতে পারে । শিরা ও কেপিলারী নলী কর্তৃক 
অধিক পরিমাণে শোষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার! যে কেবল 
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মাসা স্থান হইতে পদার্থ গ্রহণ করে তাহ! নহে, কিস্ত যে কোন স্থান হইজে 

সামগ্রী শোষণ করে, তন্মধ্যে আবার আপনাঁপন নান? প্রকার পদার্থ বাছির 
করিয়! 'দেয়। 

অবস্থাভেদে শোষণ প্রক্তিয়ার তারতম্য হইতে পারে। 
১। ত্বকের সর্ধ প্রথম আবরণ ছিন্ন করিয়া কোন শোষধোপধোণী পদার্থ 

লেপন করিলে যেমন সহজে শোষণ হইতে পারে; অক্ষত চর্ম কর্তৃক সেরাপ 
শোষণের সম্ভাবনা! নাই। 

২।' পধার্থ যত বায়ুর ন্যায় কিম্বা জলবৎ তরল হইবে, তত অধিক পরি- 
মাণে কাহার শোষণ হইবে। ঘন পদার্ধকেও শোধিত হইতে হইলে তাহাকে 
ভ্রবণীয় হইতে হয়। 

৩। রক্তবহানাড়ী যত পুর্ণ থাকিবে অথব1 ষণ তাহার গাত্র কঠিন হইবে 
তত তাহার শোষণ শক্তির বিশ্ব ঘটিবে। 

৪1 রক্ত-শ্রোত ষত শীত্র শীপ্র প্রবাহিত হইবে, ততই শোষণ প্রক্রি- 

ঘ্লার ছুবিধা ; কারণ তাহ! হইলে পশ্চান্বত্রী শোণিত সর্ধদা শোষণের শ্বানে 

ঘন খন উপনীত হইতে পারে । 
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যে দতেজ কাধ্যক্ষমত। দ্বারা জীব-শরীরম্থ প্রত্যেক তন্ত ও যন্ত্র অগ্রে 

নির্থিত হইয়া স্থ স্ব সুষ্থাবস্থা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে পোষণ প্রক্রিয়। 

কহছে। ইহ] দ্বারা তাহার আবশ্যক পদার্থ আপন অভ্ন্তরে সঞ্চয় পুর্ববক 
নিজ নিজ ক্ষতির পুরণ করিয়া থাকে; প্রত্যেক তত্ত কণা এইরূপে ষে কেবল 
রক্তের সার আকর্ষণ করে তাহ! নয়, কিন্তু তাহাকে আপন গঠনোপযোগী 
করিয়। নিজ নিজ কার্ধ্য নির্বাহ করিয়! থাকে । 

অমংখা পরিবর্তন সত্বেও জীবের অক্ষ প্রন্য্গ বর্ধিত ও বিকশিত হইয়! 
পোষণ প্রক্রিয়া দ্বার! সর্বাবয়ব বিশিষ্ট থাকে; এবং এই জন্য এক জন যুবা 

ব্যক্তি বহুকাল ধরিয়া আপন আকুতি, গঠন, ও ভার সমভাবে রক্ষা 

করিতে সক্ষম হয়। 

অঙ্গপ্রত্যঙন্গের পরমাণু সকল পোষণ প্রক্রিয়! দ্বার] ষে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত 

হইয়া থাকে তাহ নান। দৃষ্টান্ত দ্বার সমর্থিত হইতে পারে । 
১ম। কোন লক্মমান অস্থির বহির্দেশ বৃদ্ধি পাইবার কালে, তাহার 

মজ্জাস্থিত গহ্বরের আয়তনও প্রশস্ত হইয়া যায়। ইহার একমাত্র কারণ 

এই যে, যেমন ইহার বহির্ভাগে নূতন পদার্থের সংযোগ হয় তেমনি তাহার 

অভ্যন্তরদিকের গাত্র হইতে পুরাতন পদার্থের বহির্ঘ্মন হইয়া! থাকে । 
খয়। প্রত্যেক গ্রন্থি, নিঃসরণ কালে আপন আপন কোষ কিন্ব! তন্মধ্য- 

স্থিত পদার্থ বাহির করিয়। দ্িয়াও পরস্পরের আকৃতি ও গঠন রক্ষা করিয়! 

থাকে । ইহার অর্থ এই যে, যেমন পুরাতন সামগ্রী বাহির হুইয়! যায়, তেমনি 
নৃততন পদার্থ তাহার স্থান অধিকার করিয়। থাকে । 

শয়। এই রূপে ত্বক পেশী, সাহু প্রস্থতি প্রত্যেক শারীরিক তত্ত আপন 
আপন কার্ধা নির্ব্ধাহু করিয়া পোষণ প্রক্রিয়া! দ্বারা পূর্ব অবস্থিতি 
করে। 
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 অঙ্গস্থ পরমাণু সমূহের নি নিজ কার্ধ্য ক্ষমতানুসারে এইরূপ পরিবর্তন 

গজ্মটিত হইয়! থাকে; কিন্ত বন্জপ্রত্যন্বের কতক গুলি অংশের কোন কাধ্য 
করিবার আবশাক না থাকিলেও তাহার! নির্দিষ্ট সময়ের পর রূপা- 

স্তর হইয়া শরীর মধ্যে শোবিত হুয়, নতুব! নষ্ট হইয়া দেহচ্যুত হইয়া 
থাকে । ৫ 

লোম ও দস্তের বিষয় আলোঁচন। করিলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পোষফত। 
করা যায়, এবং তৎসঙ্ষে পোষণ প্রক্রিয়ার আশ্চর্যা কৌশল ও বোধগম্য হইতে 

পানে । 

লোম বদ্ধিত হইবার কালে ভাহার মজ্জ! মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ও দানা বিশিষ্ট 

এক প্রকার পদ্ষার্থ দেখিন্কে পাওয়া যায়; শ্রই পদার্থ নান! কোষ ও 

কোববর্ধনশীলমূলে নির্মিত, ইহ! লোমের তলদেশ পূর্ণ করিয়া অবস্থিতি 
করে। ইহার ভিতর কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ থাকে বলিয়! প্রত্যেক লোমকে কান 

দেখার । | 

গ্রাত্াক লোম কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিয়া আঁপন তলদেশকে আর 
পুর্ণ করিয়! রাখেন!, বরং ঈষৎ উর্ধমুখে স্ফীত হইয়া! তাহাকে কুঞ্চিত করিয়া 
ভুলে; ভ্রেমে ইহার বহির্দেশ শুভ্র হইতে থাকে এবং মজ্জান্থিত কৃষ্ণবণ 
পদার্থের হাস হইয়া পড়ে। 

অবশেয়ে লোমের তলদেশে আর কোন প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হুয় না, এবং 

এজন্য সমস্ত লোমটী নষ্ট হইয়া ঝরিয়া পড়ে। প্রত্যেক লোষের এইকলপে 

জন্য হয়। এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর তাহারা কোন প্রকার বাহ্ 
শক্ষির দ্বারা সঞ্চালিত না হইয়াও আঁপনাপনি গুকাইয়। ঝরিয়! পড়ে। 
কিন্ত প্রত্যেকে মৃত্যুর পুর্বে নিজ নিক্ত অঙ্ক, রাখিয়1 যায়, বান্্ার। নূতন 
নৃক্ধর লোম তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। এস্বলে আপত্তি হইতে 
পারে যে, অঙ্গের বহির্দেশস্থ লোম বা কেশের ছৃষ্টাস্ত দ্বারা, দেহাভ্যন্তরপ্য 
অংশ সমূহের পুষ্টি সাধন-পক্ষ কিজ্জপে সমর্থন কর! যাইতে পারে? অতএব 
সেহাক্াতরহ 'অনাবশ্যক কিছ রূপাস্তর প্রাপ্ত শারীরিক অংশ' লমৃহ শোষণ 

স্বীয়! কিপ্রকায়ে' পোবণ প্রজিন্ার সাহায্য করিতে প্রায়ে তাহা পতনশীল 
“ৰা ুদ্ধ দত্তের বিষয় আলোচনা করিলেই সকল মীমাংসা হইয়া যাইবে । 

€ 
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প্রত্যেক হুর্বদন্ত আপন আপন অঙ্কুর হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এধত 
এই ঘেকাশের সন্বে সঙ্গে পরবর্তী দত্তের অন্কুর স্বরূপ আপন গাত্রের কিয়- 
ংশ স্বতন্ত্র করির়! রাখিয়া থাকে। তৎপরে ইহারা আবশ্যক মত বৃদ্ধি 

পাইয়৷ কিছু কাল স্থিরভাঁষে অবস্থিতি করে। অবশেষে যেমন নৃতন দত্ত 
বন্ধিত হয়, তেমনি তাহ! ছুগ্ধদস্তের মূলদেশ চ।পিতে থাকে; এ জন্য পতন- 

শীল দন্তের রক্ত ও স্বাযুপদার্থে নির্ষিত সারাংশ তাহার মূল সহিত শোষিত 
হইব যায়, এবং ছুগ্ধদন্তের অবশিষ্টাংশকে অসার বলিয়৷ বাহির করিয়। তাহার 

স্থান অধিকার করে। 

শৈশবকালের দত্তের এইন্ধপ অবস্থ। দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বার্ধক্যা- 

বস্থায় দস্তের মূল পর্যন্ত উঠিয়া! গিয়া থাকে । 
অন্তএব আমর] দেখিলাম শোষণপ্রক্রিয়। দ্বার কি প্রকারে শারীরিক 

অঙ্গ গ্রাত্যন্ক সকল বিকাশ ও বৃদ্ধি পাইয়। নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, 
এবং কিরূপেই বা সমস্ত শরীরের ধ্বংস ন! হইতে তাহার অংশ সফল বিনা 
পরিশ্রমে, কি! বহির্দেশ হইতে আহত হইয়!, মৃত বা রূপান্তর প্রাপ্ত 

হয়, ও অবশেষে বহির্গত কিম্বা শোধিত হইয়া নিজ নিজ উত্তরাধিকাঁরী- 
ধিথের জন্য পথ প্রস্তত করিয়া! থাকে । 

শারীরিক প্রত্যেক অংশের জীবনকাল নির্দিষ্ট আছে, কিন্ত সকলেই এক 
সময়ে মৃত কিন্বা পরিবর্তিত হয় না; অস্থিসমূহ, পেশী প্রভৃষ্টি কোমল তত্ত 
অপেক্ষ। অধিক কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। 

মন্ুষ্যের হুগ্ধদস্ত যেমন নির্দিষ্ট সময় পধ্যন্ত অবশ্থিতি করে, অন্যান্য 

জীবেরও সেইব্ধপ হইয়! থাকে, আবার নির্দিষ্টকাল অতীত হইলে নান। 
জীবকে পক্ষ, শৃঙ্গ, ও চর্ম ত্যাগ করিভে দেখা যায় এবং পোষণ-প্রক্রির! 

দ্বারা সে সকলের পুরণ হইয়া] থাকে । এই প্রক্রিয়া দ্বারাও লিম্ষকন1 রক্ত- 
কথায় পরিণত হইয়1 থাকে । 

কিন্তু প্রত্যেক অংশের অতিরিক্ত কার্ধ্য কিম্বা সঞ্চালন দ্বার তাহার জীবন 
কালের হাস হইয়। যায়, আবার অল্প পরিশ্রম করিলে তাহার! অনেক দিন 
জীবিত থাকে । ] 

হুতন অংশ সকল বিকাশ গ্রা্ত হইয়! পুরাতনের শ্থান অধিকার করিয়া 
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খাক্ষে। বাণ্তবিক, মন্তিষ্ক ও পেশী প্রভৃতি শারীন্সিক অংশে ধহুল পরিমাণে 

কোববর্ছনশীল মূল দেখিতে পাওয়] যায় । বথায় অনেক কার্য এবং তজ্জন্য 
পোষণ-প্রক্রিয়ার অধিক প্রয়োজন, তথায় ইহাদের লংখ্য। বুদ্ধি পাই থাকে । 
এই কোষবর্ধনশীল মূল হইতে মৃতন পদাথের সৃষ্টি হ়। জরায়ুর অন্তর্গত 
শিগুর এবং অল্পবয়স্ক জীবের জন্তলমূহে এই মূল যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি 

করে বলিয়। তাহাদের শীত্র শীপ্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, (আর, যে স্থানে ইহা- 
নিগকে দেখিতে পাওয়। যায় না, তাহ! শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়) আবার কোব- 
বর্ধনশীল সুলবর্চগিত স্থান সমূহকে শীঘ্র নষ্ট হুইয়! যাইতে দেখ যায়। 

মনুষ্যের ছুগ্ধদস্ত পড়িয়া গেলে পোবণ-প্রক্রিয়া দ্ব।রা নৃতন দস্ত তাহার 

স্বান অধিকার করে, এবং এইনপে দত্তের পুনর্জন্ম হইয়৷ থাকে, কিন্ত 
হান্ুর প্রভৃতি জন্তর মুখমধ্য যে পারি সারি দস্তপাটী লক্ষিত হয় 
দ্কাহা কেবল পশ্চাৎস্থাপন মাত্র, এক পাটীর অস্কুর হইতে অপর গুলির 
পুদজন্ম হয় না। ত্বকের নান। আবরণ দ্বিতীয় প্রণালী অন্থসারে পুনঃস্থাপিত 

ছইয়। থাকে; উপরিস্থ আবরণের অন্কুর হইতে নিম়স্থ আবরণের জীবন 

লাভ হয় ন!। 

অঙ্গস্থ পদার্থ সমূহের এইরূপ পুনর্জন্ম ও পুনঃস্থাপনের তত্ব মনোমধ্যে 

বর্ধন! জাগরুক থাক। কর্তব্য, কারণ, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রোগ বা আঘাত 

স্বার। নষ্ট হইলে পোষণ-প্রক্রিয়। দ্বারা কেবল আপনাপন নিয়মান্থসারেই 
পুনজীবিত ও পুনঃস্থাপিত হইতে পারে । 

স্বন্দররূপে পোষণ-প্রক্তিয়। নির্বাহ হইতে হইলে নিন্ব- 
লিখিত অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়। 

০ ৯1 *শোণিত সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ থাক! আবশ্যক, কেনন! ইহা হইতেই 

পৌঁষণোপযোগী পদার্থ অঙ্গ মধ্যে গৃহীত হইয় থাকে । 

, ই) অঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে এবং তথায় নিয়মিতরূপে সেই রক্তের 
 শ্কালন হইবার বিশেষ আবশ্যকতা 
৩) আাধুর কর্তৃত্ব । 

৪। পোবণোপঘুক্ক স্থানের স্বাভাবিক থান । ): 



১১) 

এক্ষণে চৃষ্টাস্ত দ্বার! উপরোক্ত লিদ্ধান্ত চতুষ্টয়ের পোষকত! করা যাউক। 
১। পোষণ-প্রক্রিয়। নির্বাহ করিবার জন্য নকল জীবের রক্তের অবস্থা 

এক নির্দিষ্ট লিয়মে বন্ধ নহে ;ঃযাহার যেরূপ শোণিত, দি তাহা কোনরূপে 

বিকৃত ন! হয় তাহার গ্লেই ভাবে পুন্ি সাধন হইয়া! থাকে । ব্যক্তিগত শোনিত 
তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সখ্যভাবে সংযুক্ত হইতে *পারিলে সেই সেই স্থানের পুষ্টি 
লাভ হয়, নতুবা তাহা কোন প্রকারে অত্যনল্প পরিমাণ বিষাক্ত পদার্থের 
সহিত মিশ্রিত হইলেও দেহস্থ সমস্ত রক্তের মিশ্রিত উপকরণের পরিবর্তন 

ংঘটিত হয়, এবং পোষণ-প্রক্রিয়া একেবারে পরিবর্তিত হুইয়। পড়ে । 

উপদংশ ও বসস্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে, এইরূপে রক্তের অবস্থা পরি- 
বর্তিত হইয় যায়, এবং পোষণ-প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে । 

২। অঙ্গ মধ্যে অথব! তাহার সন্নিকটে সেই রক্তের নিয়মিতরূপে না" 

লন যে বিশেষ আবশাক হইয়। থাকে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ, 

ইহা দেখা গিয়াছে যে, কোন অংশে অন্ন পরিমাণে শোণিত প্রবাহিত হইলে 

তাহা শুফ হইয়! যায়, স্থানীয় রক্তশ্সোত একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে পোষণ- 
প্রক্রিয়া রহিত হইয়! অক্গস্থ পদার্থের মৃত্যু আনয়ন করে, এবং কোন স্থানে 
রক্ত সঞ্চালিত ন। হইয়া স্থির থাকিলে তথাকার ৫পাষণ স্থগিত্ত হইয়া থাকে। 

আবার পোষণৌঁপযুক্ত স্থানে অথব! তাহার নিকটবর্তী প্রদেশে সেই 
রক্তের সঞ্চালন আবশ্যক, কেননা তাহ! হইলে রক্তের সারাংশ শীত্ত 

শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইতে পারে? পোষণপ্রক্রিয়৷ নির্ধাহ করিবার জন্য 
রক্তবহানাড়ীকে যে কোন পোষণোপযোগী স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 

হইতে হইবে এমত নহে, কেনন1 তাহারা শ্বয়ং এই ক্রিয়ার কিছুই সহায়তা 
করে না? ইহার কেবল রক্তবাহক মাত্র। তবে তাহাদিগকে সেই স্থানের 

নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতে হয়, যদ্দারা তশ্বধ্যস্থিত শোণিত অক্রেশে সেই 

স্থানে চোয়াইয়া গিয়। তাহার বলাধান করিতে সক্ষম হুইয়। থাকে । 

রক্তবহা নাড়ী সকল এইবূপে উভয় রক্তপূর্ণ ও রক্তশৃন্য স্থানে নমতারে 
পোষণোপযোগী পদার্থ বিতরণ করিয়া থাকে । যে স্থান রক্তপুর্ণ, তাহার 
মধ্যে ইহার। প্রবেশ করে, এবং ষে প্রদেশ রক্তশুন্য তাহার নিকট দিয়। ইহারা ৃ 

প্রবাহিত হয়, কিন্ত উভয় প্রদেশে এক নিয়মে রক্তের সারাংশ শোষণ হইয়! 
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থাকেন পেশীর মধ্যস্থিত সুত্র সমূহে, অস্থিমজ্জায়, রক্তহীন চর্দে এবং চক্ষের 
কর্ণ! নামক বিন্লীতে রক্তবহানাড়ী প্রবেশ না করিকাগ শাহাদিগকে 

পোষণ করিয়া থাকে । শারীরিক অংশ সমূহ নিকটস্থ রক্তবহানাড়ী হইতে 

রক্তের সারাংশ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়। 

তি) পূর্বে লোকের এইন্সণ সিন্ধান্ত ছিল যে পোষণ প্রক্রিয়ার উপর 

স্নায়ুর কোন কর্ভৃব নাই, যেহেতু উত্তিদ, জণ এবং নিম্নতম শ্রেণীর জীবদিগের 
স্নায়ু আদৌ বিকাশ প্রাণ্ড হয় না। কিন্তু তাই বলিয়! যাহাদের শরীরে 

স্নায়ুর কার্্যক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার! ইহার সাহায্য ব্যতীত 
পুষ্টিলাভে অসমর্থ । কারণ, ইহ। দেখা গিয়াছে যে নান! প্রকার মানদিক 
উত্তেজনে রোগের উৎপত্তি, বৃদ্ধিঃ ও আরোগ্যলাভ হইয়া! থাকে । আবার, 

মানসিক উত্তেজন। ব্যন্তীত স্নারুকোষ কিন্ব! স্নাযুহৃত্র কোন প্রকারে আহত 
হইলে তত্রত্য স্থানের পোবণ-কাধ্যের শিথিলিতা টিয়া থাকে । 

পৃষ্টবংশীয় মজ্জার বিচ্ছেদ করিলে অথব1 তাহা! কোন প্রকারে আঘাত 
প্রান্ত হইলে কেবল যে নিয়দেশের পক্ষাঘাত হয় তাহা নহে, কিন্তু তত্রতা 

নমস্ত অঙ্গের মৃত্যু ঘটিতে পারে। একদ1 মজ্জার আঘাতে ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে এক ব্যক্তির গুল্ফ বা পায়ের গাইট পচিয়। যাইতে দেখা গিয়াছিল। 

আবার এক পার্থের পঞ্চম স্াযু নষ্ট হইলে সেই পার্খস্থিত মুখের আর 
পুর্ববৎ পুষ্টিলাভ হয় না, এবং ক্তজ্জন্য প্রায় চক্ষু ক্ষত হইয়। থাকে। 

কোন ক্গায়ুকে অতিরিক্ত উত্তেজিত করিলেও পোষণ কার্য্যের বিশ্ব ঘটে। 

আবার, রাগ ও নান! প্রকার মানসিক বিকার, কিম্বা! শিরঃপীড়ায় কয়েক ঘণ্টার 

মধ্যে মস্তকের কেশকে শুভ্র হইয়া! যাইতে দেখা গিয়াছে। 
এই নকল দৃষ্টাস্ত দ্বারা স্ব তঃই ইহা! প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিশ্চয়ই পোষণ- 

প্রক্রিয়ার উপর স্নায়ু সকল কর্তৃত্ব করিয়া থাকে । চৈতন্যোৎপাদক স্নায়ু শুত্র 
দ্বার একাধ্য সম্পন্ন হইবার অনেক সম্ভাবন।। কিন্ত এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থিত 
হইতে পানে যে, মণ্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার হুত্র ব সিম্পেখেটিক্ গায় উভ- 
যর বধ্যে কাহার কতক একাধ্য নির্বাহ হইয়া থাকে? বোধ হর ছুই 

প্রকার স্নায়ু কর্তৃক পোষণ-প্র্রিকন নির্বাহ হইয়া থাকে। কারণ, পৃষ্ঠবংশীর 
মজ্জা ও মস্তিষ্কের ম্লোগে সমস্ত শরীর, শীর্ণ ও শুক্ধ হইতে দেখা যায়। 
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আবার, গ্রীবা প্রদেশস্থ মিমপেখেটিক ২হত্রকে রজ্জ, , দ্বারা বদ্ধ করিয়া দিলে 

চন্কুতে প্রদাহ উৎপন্ন হুইয়। থাকে । 

(৪) পোষণোপযুক্ত স্থানের স্ুস্বাবস্থারও বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ, সেই 

স্থানের উপরিভাগ প্রকৃতিস্থ ন। থাকিলে নিম়স্থ অংশ ন্ুস্থ থাফিতে পারে না । 

পোষণোপযুক্ত স্থান তাহার নিম্নাংশকে আমন অবস্থানুন্ূপ করিয়। লয় 

সেই জন্য বতদিন তাহ। স্স্থ থাকিবে ততদিন তাহার সেই অবস্থা! রক্ষিত 

হইবে । আবার, গ্তাহা প্রকৃতিস্থ না থাকিলে কেবল ষে তাহার অবস্থা! 

পরিবর্তিত হইয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু পেই পরিবর্তিত অবস্থা রহিয়া যায, 
একারণ ক্ষত ভাল হইলেও বহুকাল পর্য্যস্ত তাহার দাগ থাকে; স্থানীয় প্রদাহ 

সম্পূর্ণরূপে হাঁস হইলেও তাহ] কিছু দিন স্ফীত ও কঠিন থাকে, এবং উপদংশ 
প্রভৃতি নান। প্রকার পুরাতন রোগের জড় বিবিধ ভক্ষান্্রব্য ও ওষধাদির 

দ্বারা নির্মল করিতে চেষ্টা করিলেও শীঘ্র নিঃশেষ হয় না। 

শারীরিক প্রত্যেক অংশ তাহার নিকটবর্তী স্থানকে এইরূপে আপন 
অব্থনুরূপ করিতে পরে বলিয়া কোন কোন রোগ একবার ভিন্ন আর শরীরে 

উৎপন্ন হয় না, আবার কতকগুলি দেহকে ঘন ঘন আক্রমণ করিয়া থাকে । 

এই ছুই প্রকার নিয়মের একই অর্থ, অর্থাৎ রোগের প্রথম আক্রমণে শরীর 
মধ্যে যে পরিবর্তন সংঘটাত হয়, সেই পরিবর্তিত অবস্থা রহিয়া যার়। ইহাতে 

এই ফল হয় যে, একের দেহ মধ্যে পূর্ব রোগের জড় বিদ্যমান থাকিয়া 
সেই ভাবে তাহার দেহের গঠন ও পোঁষণ হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য নুতন 

রোগ আর তাহাকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না। আর, অপরের দহ মধ্যে 

প্রর্ব রোগের জড় বিদ্যমান থাকাতে ঘন ঘন তাহারই হস্তে পতিত হইতে হয়। 

কিন্ত দেহের নান। রোগ জনিত এবন্প্রকার পরিবর্তন বে চিরকাল 

রহিয়। ধাইৰে এমন কোন নিয়ম নাই, কালে তাহ! পূর্ব্ববৎ স্ুস্থাবস্থায় আবাঁর 

পরিণত ছুইয়। থাকে । এই জন্য কয়েক বৎসর পরে আবার টীকা দিবার 

প্রথা প্রচলিত আছে, এ কারণেই বসস্ত প্রভৃতি রোর্গ পুনর্ববার ব্যক্তিকে আক্র; 

মণ করিয়া থাকে, এবং এ কারণেই ক্ষত চিহ্ন মিলাইরা যায়, ও সর্ধ্ব প্রকার 

তন্ত রোগ দ্বার পরিবর্তিত হইলেও আবার পুনর্ধার গ্রকৃতিস্থ হইয়া! থাকে। 

উক্ত অবস্থা চতুষ্টয়ের কোনটির ব্যতিক্রম, বিবিধ ব্যাধি উতৎ্পপন্ন হয়। 
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সাধারণ নিঃসরপ-প্রক্তিয়। । 
যে প্রব্িয়! দ্বার রক্ত এবং পদার্থ সকল বিবিধ যন্ত্র হইতে বিভিন্ন হইয়া 

গেছ, মধ্যে অবস্থান পূর্বক তাহার কোন কার্য সাধন করে, কিন্বা 

একেবারে দেহচ্যুত হয়, তাঁহ!কে নিঃলরণ-প্রক্রিয়। কছে। প্রথমটিকেই 
প্রকৃত নিঃসরণ বলে, কিন্তু দ্বিতীয়টী বহির্গমন-গ্রণালী বলিয়া অভিহিত হয়। 

প্রকৃত নিঃসরণোপযোগী পদার্থ সকল রক্ত মধ্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে না, 

তাহাদিগকে নিম্মীণ করিবার জন্য নান! প্রকার যন্ত্র বিশেষরূপে নির্দিষ্ট আনছে, 

সখ! পিত্তের জন্য যরৎ, চুগ্ধের জন্য স্তন ইত্যা্দি। কিন্তু ইউরিয়া, ইউরিক 
এসিড্, কার্বনিক এসিভ্ প্রভৃতি পদ।থ সর্বদা! রক্ত মধ্যে প্রস্তত থাকে এবং 
একেবারে ইহ! হইতে বহির্গত হইয়। যায়। কোন বহির্গমনকারী যন্ত্র রোগ- 
্রস্থ হইলে, অথব1 তাহাকে তুলিয়া লইলে, বহির্গমনশীল পদার্থমকল রক্ত 
মধ্যে সঞ্চিত হুইয়! অন্যান্য দ্বার দিয়া! বহির্গ হইয়। যাইবেই যাইবে ? এইক্দপ 

অবস্থায় শারীরিক নান! প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে তাহাদিগকে অবস্থিতি 
করিতে দেখ! যায়) কিন্তু প্রকৃত নিঃসরণ-ক্রিয়ার এরপ প্রণালী নহে, এই ক্রিয়ার 
যন্রদিগকে তুলিয়! লইলে আদৌ নিঃসরণোপযোগী পদার্থ নির্িত হয় ন।। 
নিঃলরণ ও বহির্গঘন এই ছুই প্রক্রিয়ার মধ্যে উপরোক্ত প্রভেদ 

বাত্তীত আর কোন গ্রভেদ লক্ষিত হয় না, এবং এই জন্যই তাহাদের সাধারণ 
বিঃসরণ-গ্রক্রিয়! নাম দিয়া তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে আলোচন1 করাই 
বুক্ষিযুক্ত। প্রত্যেক নিঃসরণকারী যন্ত্রের তিনটা উপাদান বিশেষ রূপে আব- 
শ্টক। €১) মূল বিল্লী, থে করুকগুলি কোষ,এবং €৩) কতগুলি রক্তবহানাড়ী। 
যদিও ইহার! স্থাশে-স্থানে নান! আকারে লক্ষিত হইয়া! থাকে, তথাপি 
ইহাধিগকে হই প্রধান ভাগে বিভক্ত “কর! যাইতে পারে ; ১ম-_ঝিলী) 
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নিঃসরণকারী বিল্লীর বিবরণ--নান। প্রকার নিঃসরণকারী বিশ্লীর 

মধ্যে সিরাস,€ 9:০39 ), সাইলোভিয়াল্ (955০%191), শ্লৈশ্মিক, এবং ত্বকৃই 

প্রধান, শেষোক্তের বিষয় শ্বতন্ত্র বর্ণন কর! যাইবে । 
লিরাস্ বিল্লী কতকগুলি কোষ ও সুত্রে গঠিত, ইহার মধ্যভাগে প্রকৃত 

একটী বিশ্লীবৎ আবরণ তৃষ্ট হয়। তাহার এক*পার্্বে চতুক্ষোণ বিশিষ্ট কতক- 
গুলি কোষ আছে এবং অপর পার্থ রক্তবহানাড়ী, লিম্ফাটিক্ ও সায় সুত্র 
গকল পরম্পর মিশ্রিত হইয়! একটি আবরণ প্রস্তুত করিতেছে । 

পিরাস্ বিলী ছই প্রকার! ১ম। যাহার! বিবিধ যন্ত্রের গহ্বর ও ছিদ্র 
সমূহকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে তাহারাই প্রক্কৃত সিরাস্ ঝিলী; যথাঃ. 

এরাকানয়েড়, পেরিকারভিয়াম্, প্লূরী, পেরীটোনিরাম্ এবং টিউনিক৷ ভেজাই: 

নেলিস্। ২য়--যাহার! বিবিধ গ্রস্থি ও বন্ধনী প্রভৃতির গাত্রে লাগিয়া থাকে, 

তাহাদের সাধারণ নাম সাইনোভিয়াল বিল্লী। 

প্রত্যেক নিরাস্ বিল্লী চতুর্দিকে বন্ধ একএকটা থালীয় ন্যায়, কেবল 
ফেলোপিয়ান্ ছিদ্রের মুখে ইহাকে মক থাকিতে দেখা গিয়া থাকে। 

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহ কোমল ও রক্তপুর্ণ, ইহাদের গঠন সিরাস্ বিশ্লীর 
ন্যায়; অর্থাৎ ইহাঁদের ও একটী মৃলবঝিন্তী থাকে এবং তাহার একদিকে 
অদমান কোষশ্রেণী, এবং অপর দিকে রক্তবহা নাড়ী, লিম্ফাটিক্ ও স্নায়ু 
গ্রভৃতিতে নির্মিত একটি আবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। €পশীহ্ত্র, জিহ্বা, 
কোনলাস্বি, ও অস্থিকোষ প্রভৃতি নান! প্রকার শারীরিক তত্ততে হহাদের 

বহির্ভাগ সংলগ্ন থাকে । এতত্ব্যভীত, জননেন্দ্রিয় ও পরিপাঁক- নলী, শ্বাস-নলী 

এবং মুত্রনলী সমূহের অভ্যন্তর গাত্র ইহাদের দ্বার নির্মিত হইয়া থাকে । 
নিঃসরণকারী গ্রন্থি-_-ইহার! তিন শ্রণীতে বিভক্ত হইতে পারে। 

১ম-নলীর আকার গ্রন্থি। ইহাদিগকে পাকস্কলী ও অস্ত্রদবয়ের শ্লৈশ্মিক 

ঝিল্লীতে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। লম্বমান ও বক্র গ্রন্থি সকল এই শ্রেণী 
ভূক্ত। 

২য়। একত্রিত গ্রন্থি সমূহ । অর্থাৎ কতকগুলি গ্রস্থি একত্রিত 

হইয়া একটী প্রধান শাখায় লংলগ্র্ থাকে । ইহাদিগকে শ্নৈশ্মিক ঝিলীর 
গ্রন্থি কহে। শ্বাসনলী, -ল্যাক্রিমাল্, লালা, স্কন, ক্রণ, কাউপার, ভুবারনে, 
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পেনক্রিয়াস্ এবং প্রসষ্ট্রেট, প্রস্ৃতির গ্রন্থি সচল এই শ্রেণী তক । ইহাদের 
ক্ষুজ চ্ষুত্র অংগ সকল থালীর ন্যায় বিস্তুত হুয়ও পরস্পর সংযুক্ত থাকিয়া! 
সমন্ত গ্রন্থির ভিতর একটি গহ্বর নির্মাণ করে। 

৩য় । জড়িত নলীর আকার গ্রন্থি । মুত্রখস্ত্র ও বীর্য-ফোষের 
গ্রন্থি সকল এই শ্রেণীভুক্ত । 'ইহার৷ প্রথমে নলীর আক।র ধারণ করিয়! 
তৎপরে নান! শাখায় বিতক্ত হইয়৷ পরম্পর়ে জড়াইয়া পড়ে । 

সিরাস্ ও সাইনোভিয়াল বিল্লীসমূহের ক্রিয়া । 

ইছারা আপনাপন ন্ত্রদিগকে কোমল ও 'আর্জ করিয়! রাখে, এজন্য তাহাদের 

ঘর্ষণ হইলেও কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে না; নানাবিধ গ্রন্থি, পাকস্থলী ও 

অন্রন্ধয় সর্বদা সঞ্চালিত হইলেও কোন প্রকারে বিপদপ্রস্থ হয় ন1। 
ইহাদের অভ্যস্তরস্থ অনাবৃত গাত্র হইন্তে অতাল্প রস নির্ণত হইয়। ইহাদিগকে 

কেবল রলাল করিয়া রাখে মাত্র, এক তাহাদের গাত্র পরম্পরে এরূপ নিকটবর্তী 
হইয়া অবস্থিত্তি করে, যে কোন প্রকার রস তথায় সঞ্চিত হইতে পায় ন। 

মৃতার পর, কিছ্ব1! তাহারা কোন প্রকারে রোগগ্রস্থ হইলে তাহাদের ভিতরে 
রসের পুর্ণতা দেখিতে পাওয়। ঘার 

সিরাস্ বিলীহইতে যে রস নিঃস্যত হইয়। থাকে গ্তাহ! ঈষৎ পীতবর্ণ ও 
ক্ষার যুক্ত, এবং উত্ভাপে জমাট বাধিয়। যায় । আবার এই রসের সহিত রক্ত- 
বলের সাদৃশ্য থাকাতে উহ রক্ধ হইতে বহির্গিত হয় বলিয়! বোধ হইয়! থাকে। 
পাণু রোগে ঘেমন রক্ত মধ্যে পিত্ত বিস্তত হুইয়। পড়ে, তেমনি এই ঝিলীর 
রলমধ্যে ও তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়। যায়, তজ্জরন্য ইহা রক্ত হইতে নিঃস্যত 

বলিল! প্রযাণীকৃত হুইয়! থাকে । কিন্ত মন্তিফসশ্থিত £কাঠর মধ্যে এই রস 

নির্ঘল থাকে 3 পিন্ত কিশ্বা অন্য কোন রঙ্গিল পদাথ ইহার মধ্যে প্রবেশ 

করিতে পারে ন1। 

যদিও দিরাস্ বিশ্নীর রূসের সহিত রক্তরলের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া 
য়, তথাপি সাইনোস্িয়া নাক ভরল পথার্থ রক্তরস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, 

ৃ ক্কেনবা ইহ ব্যত্যান্ ঘন ও বোদা, এখং ইহাতে অধিক পরিমাণে অওলাল 

রেছ্িকে পায়! গিক্লা পাত । 
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' শ্লৈ্সিক বিল্লীর ক্রিয়। | শারীরিক যে সকল গভীর স্থান বাছি- 
ল্ের সহিত যোগ রাখিয়া থাকে, তথাক্স ইহাদ্দিগকে অবস্থিতি করিতে 

দেখ! যায়। ইহার দ্বার! যেমন অভ্যস্তরস্থ পদার্থ বাহির হইয়! থাকে, তেমনি 
বহির্দেশ হইতে পদার্থ ঝকল ইহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। 

উপরোক্ত গ্রন্থি সমূহ নানা আকৃতি বিশিষ্টুইলেও প্রধান প্রধান বিষয়ে 

হাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য আছে । অর্থাৎ ইহার! প্রত্যেকে অল্প স্থানের মধ্যে 
অনেক পরিমাণে নিঃসরণ করিতে সক্ষম হর, কারণ ইহাদের গাত্র প্রায় জড়িত 
হইয়া থাকে; ইহাদের বহির্দেশ আবৃত ও অন্তর্দেশ মুস্ত, এবং তাহাদের 
প্রত্যেকের ক্যাপিলারী নলী সমূহ পরস্পর সমভাবে সজ্জিত হইর়! থাকে । 

কিরূপে নিঃসরণ প্রক্তিয়া সম্পন্ন হয়। 

ছুই প্রণালী দ্বারা নানাবিধ রস ও পদার্থ নিংস্থত হইতে পারে। রি 
১1 রক্তবহানাড়ী সমূহ হইতে পদার্থ সকল তরল আকারে চৌয়াইয়। 

নিংস্যত হয়। যে পরিমাণে রক্তাধিক্য হইবে, দেই পরিমাণে রও এই 
প্রণালী দ্বার নির্গত হইবে। 

২। যাক্ত্রিক কৌশলে নানাবিধ রন প্রধাঁনতঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে । অর্থাৎ 
বিবিধ গ্রন্থি মধ্যে যে সকল কোষ ও কোববর্ধনশীল মূল লক্ষিত হয়, গাহা- 

দের সতেজ কাধ্যক্ষমতার দ্বার! নিঃসরণোপযেগী পদার্থ সকল নিঃম্যত 
হুইয়া তত্পরে বহির্গত হইয়! যায়। প্রমাণ ঘর এই দ্বিতীয় প্রণালীর পক্ষ 
সমর্থন কর! যাইতে পারে । 

১ম। সব্ধ প্রকার গ্রন্থির গহ্বরে কিন্বা তাহাদের অভ্যন্তর গাত্রে 

উপরোক্ত কোষ ও কোষবদ্ধনশীল মূল বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়! থাকে । 
২য়। সর্ধ্ব প্রকার গ্রশ্থির কোষ ও কোধবর্ধনশীল মূলে তাহাদের শব স্ব 

নিঃসরণ অবস্থিতি করিতে দেখ। যায়; যথা,--যক্কৎ কোষে-পিত্ত, স্তন-কোষে 

ছুপ্ধ ইত্যাদি । 
অতএব আমর। দেখিলাম যে, বিবিধ গ্রন্থির বিবিধ কোষ দ্বারা প্রকৃত 

নিঃংলরণ কার্য নির্বাহ হইয়! থাকে । উহার! নিদ্ধিষ্ই সময় পর্ধ্যজ্ত দেহ, 
মধ্যে অবস্থিতি করে, ততৎ্পরে গলিয়া বা ফাটিয় যায়ঃ এবং নুতন নতন 
কোব তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া থাকে । এই জন্য নিঃসরণ ও পোষণ 

৩ 
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প্রশ্থিয়ার সাদৃশ্য লঙ্ষিত হইগ়া থাকে । কিন্তু সর্ধপ্রকার গ্রন্থির গঠন 
শ্রাযধ একরূপ ছইলেগু কিজন্য যে এফটী ঘাস পিন) অপরটীর দ্বারা হ্্ধ 
এবং ভৃতীয়ের হ্বার। লাল নিঃহ্যাত হইয়া থাকে তাহা! বল! যায় না। সেই- 
রূপ পোষণ গুক্রিক়! ঘর! এক প্রকার গ্ন্ত হইতে কফি কারণে ফোসলাম্থি, 

খ্বস্থি, ও পেশী সুত্র নির্মিত হইয়া থাকে, ভ্কাহ! বলাও অত্যন্ত সুকঠিন। 
গ্রদ্থিলমূছে রস মির্শিত হইলেই ভথ! হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইতে 

পারে ; কিন্ত কোর্ন কোন গ্রস্থিতভে কিন্বা রস-নিঃসারফ নলের ভিতর তাহার! 

স্কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াও থাকে । মৃত্ত যন্্র প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থি রক্ত 

পরিষ্করণ জন্য সর্ধদ। কার্ধা করিয়া থাকে, তাহাদের ভিতর নিঃসরণোপযোগী 

পদার্থ প্রস্তুত হইলেই তৎক্ষণাৎ তথ! হইতে বহির্গঙ হইয়া! যায়। কিন্তু 
বীর্যয-কোষ প্রতৃত্তি ঘে সকল গ্রন্থি অবকাশ মতে কার্ম্য করিয়া থাকে, তাহা- 

দের নিত পদার্থ নিজ নিজ নলে সঞ্চিত থাকিতে দেখ। যায়। আবার, 

ঘে সকল চক্ষু ও স্বুখের গ্রন্থি সর্বদাই নিজ নিজ রস অত্যল্প পরিমাণে নিঃসৃত 

করিয়া! থাকে, কোন উত্তেজনার কারণ উপস্থিষ্ধ হইলে তাহাদের ভিতর 

হইতে বছল পরিমাণে রস নির্গত হইয়া! যায় 

যে প্রণালী ঘার! রস নিঃস্ত হইয়। নিঃসরণ নলের ভিতর আসিয়! উপ- 

স্থিত হউক ন| কেন, তথ! হইতে তাহ বহির্গত হুইয়৷ যাইবে । ছুই প্রকারে 

ডাহা বহির্গত হইতে পারে । 
১ম। সন্মুখস্থ রস পশ্চারধন্ী রস সমূহের চাপে বহির্গত হুইয়] যায় এবং 

ঘুৃতন নূতন রল তাহার স্থান অধিকার করিয়৷ থাকে । 
২য়। বৃহৎ বৃহৎ নলী মকল আপন আপন গাত্র কুঞ্চিত রিয়া! রস ঘহি- 

গত করি! দেয়, এই জন্য মূত্র ও পিত্ত নলের ভিতর পেশীস্ৃত্র দেখিতে 

পাওয়! গিয়া খাফে। 

কোন কোন নলের তলদ্দেশ পর্য্যস্ত পেশীশ্বৃত্র অবস্থিতি করে, একান্পণ 

. জালি? সুষ্ঠ শ্রভৃতি বল স্নেগে নিঃহত হইতে পারে । এই নলী সমৃ উত্তে- 

. ছিত হইলেই কুফ্চিত হয় এবং তক্মধান্থ রদ সমূহের হহির্গমন হইয়া! থাকে । 

নিম্শিধিত অবস্থার উপর দি£সরণ/গ্রণালীর কার্ধ্য নির্ভর করিয়। থাকে । 
"2৭. স্থাীয় রক্তের নানাধিফ্যে মিঃঃরণ প্রণালীর ক্রিয়। হাঁস বা বৃদ্ধি 
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পাইয়া থাকে । কোন গ্রন্থির ভিতর রজ্ঞাধিক্য হইলে তাহার অধিক পরি 
মাণে নিঃসরণ হুইয়। থাকে, একারণ আহার কালে পাকস্থলী রক্তপূর্ণ হইলেই 
তাহার গাত্র হইতে বহুল পরিমাণে অম্নরস নির্গত হয়, এবং প্রসবাস্তে স্তনদ্বয় 

রক্ত-পুর্ণ হইলেই তাহা/দর মধ্য হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছুগ্ধ নিঃহত হইয়! 
থাকে। কি কারণে গ্রস্থি সকল রক্ত-পূর্ণ হয়» এবং কি প্রণালীতে তাহাদের 
নিঃসরণ হইয়। থাকে, তাহা প্রত্যেক রসের স্বতন্ত্র বর্ণন কালে বিশদরূপে পূর্বে 
বর্ণিত হইয়াছে। 

২ রক্তত্থ কোন কোন বিশেষ পদার্থের আধিক্য হইলে কোন কোন 

গ্রন্থির অধিক পরিমাণে নিঃসরণ হইয়! থাকে । কারণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম- 

হুইলে, কিম্বা এক পার্থর মৃত্র-যন্ত্র নষ্ট হওয়] প্রযুক্ত রক্ত মধ্যে ইউরিয়া 

নামক পদার্থের আধিক্য হইলে, অপর পার্থর সুস্থ মৃত্র-যন্ত্রকে পুর্ববাপেক্ষ| 
অধিক পরিমাণে এ পদার্থ বহির্গত করিতে দেখ! যায়, এবং ইহার কার্ধয 

বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এবপ স্থলেও নিঃসরণ ও পোষণ প্রক্রিয়ার সহিত্ত 

সাহৃশ্য লক্ষিত হয়। 
৩। স্নায়ুর কৌশলের উপর নিঃসরণক্রিয়৷ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়! 

থাকে। ইহার বিষয় প্রত্যেক রস-নিঃসরণ বর্ণনকালে অতি বিশদরূপে 

বর্ণিত হইয়াছে । 
৪। এতছ্বাতীত, নান! প্রকার মানদিক অবস্থায় শারীরিক বিবিধ 

রান নিঃশ্যত হইয়া থাকে । অম্ধুক্ত পদার্থের চিস্তায় মুখে লাল! নিঃসরণ, 

বযুরোগে মূত্রত্যাগ, ভয়াধিক্যে ঘর্শ ও মলত্যাগ, আহ্লাদ বা শোকে 

অশ্রবর্ষণ, এবং মনোহ্ঃখ বা রিপুর আতিশয্যে ছুপ্ধ-পরিবর্তন প্রভৃতি 

দৃষ্টান্ত দ্বারা নিঃলরণ প্রণালীর উপর মানসিক বৃত্তির কর্তৃত্ব করিতে দেখ! 
গিয়! থাকে । 

কোন কোন গ্রন্থি অপর কঙকগুলির সহিত একত্রে কার্ম্য করিয়া থাকে। 

অর্থাৎ একের কার্ধ্য বন্ধ হইলে অপরের ক্রিয়াও স্থগিত হুইয়া যায়। আবার; 

কতকগুলি অতিরিক্ত কার্ধয করিলে অপর কয়েকটা মাদৌ কোন ক্রিয়! প্রকাশ 
করে না । যথা মূত্রযন্ত্রের অতিরিক্ত *কাঁধ্য হইলে উপযুক্ত পরিমাণে ঘর্খব- 
ত্যাগ হয় ন।। 
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নলী-শুন্য গ্রন্থির বিবরণ 

এই গ্রন্থি সকল নিঃসরণকারী গ্রন্থিদিগের ন্যায় আপন আপন অভ্যন্তরস্থ 
পদার্থ বহির্গত করিয়া দিতে পাঁরে না, এবং তাহাদের মত শরীর মধ্যে শোষিত 

হইয়া উহার অন্য কোন উপকারেও আইসে না; কিন্তু ইহারা তাহাদের 
ন্যায় রক্ত হইতে পদার্থ গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগকে পরিবর্তিত করে, এবং দেই 

পরিবন্তিত পদার্থদিগকে লিম্ফ কিম্বা রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়। দিয়া থাকে। 

ইহাদের গঠনও প্রায় নিঃনরণকারী গ্রস্থিদিগের মত, তবে ইহাদের মধ্যন্ত 
পদার্থ বাহির হইবার জন্য কোন প্রকার নলী দেখিতে পাওয়া যায় না, তজ্জন্য 
ইহারা নণীশুন্য গ্র্থি নামে আখ্যাত হইয়। থাকে । 

ল্লীহা, থাইমাস্ ও থাইরয়েড গ্রন্থি সকল এবং স্থপ্রারিনাল ক্যাপনুল 

প্রভৃতি কতকগুলি শারীরিক অংশ এই শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে । 

থাইরয়েড গ্রন্থি সকল লেরিংস. নলের নিয়ভাগে অবস্থিতি করে, ইহারাই 
বুদ্ধি পাইয়া গণ্মাল! নির্মাণ করিয়। থাকে । থাইমাস্ গ্রশ্থ সকল হৃৎপিত্ডের 
উপর দিকে অবস্থিতি করে, এবং মুত্র-যস্ত্রের উপরিভাগে নুপ্রারিনাল ক্যাপন্থল 

দেখিতে পাওয়৷ বায়। 

প্লীহার গঠন । 

উদর গহ্বরে ও পাকস্থলীর বামপার্থে ্লীহা্ অবস্থিত্তি করিয়! থাকে, ইহা 

দৈর্য্ে ও প্রস্থে বিজ্তুত থাকে? প্লীহার ধমনী এওরটা হইন্তে উদ্থিত 
হুইয়। একেবারে ইহার ভিতরে প্রবেশ করে, তজ্জন্য ইহা৷ সদ।ই রক্তপূর্ণ 
থাকে । ল্লীহার শিরা দ্বার সেই রক্ত পোরটাল শিরায়, এবং তথা 

হইতে আবার তাহ! যকত উপনীত হইয়া থাকে । 
. প্লীহাকে দিখও করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার অভ্যন্তর দেশ স্পঞ্জের 

যক্চ, ইহাকে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ অথচ লোছ্ছিত, এবং ইছার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত- 

খর্ণের বিন্দু দেখিতে পাওয়। গিয়া! থাকে । 
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ল্লীহার কণ! সমূহ স্ষু্র ক্ষুদ্র ঘন পদার্থের সমষ্টিতে নির্মিত হয়, ইহারা 
শ্লীহার সমস্ত গাত্রে বিস্ত ত থাকে, এবং এই যন্তরস্থ ধমনীর এক একটা প্রশাখা 
এই সকল কণার ভিতর প্রবেশ পূর্বক নান! অংশে বিভক্ত হইয়া জালবৎ 
আকারে পরিণত হুইয়া$থাকে । প্লীহা ছেদন করিবার কালে ষে শ্বেতবিন্দু 

»দেখ। যায়, তাহ! এক একটা প্লীহা-কণার অংশ* মাত্র । প্লীহার কাল ও লাল 

ংশ সকল স্যত্রবৎ এবং স্থিতিস্থাপক তন্বতে নির্মিত, এবং রক্তবহানাড়ী 

সকল তাহার চতু দিকে বেষ্টিত থাকে। 

নলীশুন্য গ্রস্থিদিগের ক্রিয়া । 

প্রকৃত নিঃসরণকারী গ্রন্থিদিগের সহিত ইন্ীদের সাদৃশ্য থাকাতে বোধ 
হয় যে, ইহাদের ক্রিয়াও কতক পরিমাণে উহাদের মত) অর্থাৎ শারীরিক 

যে সকল উপাদান কোন প্রকার কাধ্য করিতে অক্ষম; তাহারা এই সকল 

গ্রন্থি কর্তৃক বর্ধিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয় ক্রমে কোষবর্ধনশীলমূল 'ও কোষে 
পরিণত হয়; ইহারা আবার আপন আপন কার্যক্ষমতা দ্বারা রক্তস্ত পদার্থ 

দিগকে বিকমিত করিয়৷ তাহাদিগকে অঙ্ক প্রন্যঙ্গের পোষণোপযোগী 
করিয়৷ তুলে। 

নলী-শুন্য গ্রন্থি সকল যে রক্তস্থ পদার্থদিগকে এইরূপে নৃতন ভাবে গঠন 
করিতে পারে, ভাহাব অনেক প্রমাণও পাওয়া গিরা থাকে । কারণ, গর্ভস্থ 

শিশুর কিন্বা ক্ষুদ্র বালকের শরীর বর্ধন ও তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ 

জন্য এই গ্রন্থিদ্িগফে বিশেষ সতেক্ভাবে কাধ্য করিতে দেখিতে পাওয়া 

যায়, আবার ত্র কালে তাহারা বর্ধিত হইয়াঁও থাকে । কিন্তু যৌবনে 

পদার্পণ করিবামাত্র বালকের থাইমাস্ গ্রন্থি শুকাইয়। যায়? থাইরয়েড গ্রন্থি ও 
সুপ্রারিনাল ক্যাপস্থল যর্দিও আজীবন শরীর মধ্যে অবস্থিত্তি করে, তথাপি 

তাহার। গর্ভস্থ শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাস পাইয়া! থাকে, এবং তাহাদের 

ক্রিয়ারও প্রাবল্য থাকে না। কিন্ত গ্লীহা! অবিরুর্ত থাকে, বরং বয়োবৃদ্ধির , 

সঙ্গে তাহ! বর্ধিত হইয়া যায়। অতএব আমর] দেখিলাম যে, যুবার পক্ষে ণ 

এই সফল গ্রন্থি কোন উপকারে আইসে না; এবং ইহাদিগকে একে একে 
তুলিয়া লইলে শরীর-মধ্যে কোন প্রকার বিশ্ব ও উপস্থিত হয় না। যদিও 
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রস উপাদানদিগকে বর্ধিত শু রদ্ষণ করা উপরোক্ প্রন্থিষিগের সাধারণ 
উদ্দেশ্য, তখাপি তাহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাক সম্পূর্ণ সম্ভব । 

নুপ্রারিনাল ক্যাপন্থল ও খাইরয়েভ্ গ্রন্থির ক্রিয়া আজিও লম্পূর্ণ অনিশ্চিত, 

কিছ্ক যে সকল জীব রোমস্থন করে, তাহাদের শরীরে £আজীবন ফাল পর্যাস্ত 

খাইমাস্ গ্রন্থি অবস্থিতি করিতে দেখা যায় । ইহাদের রোমস্থন কালে এই « 

গ্রন্থি সকল স্ফীত হয় এবং এই সময়ে ইহাঁদিগকে পরীক্ষা! করিলে, ইহার ভিতর 
পর্ধযাপ্ত পরিমাণে চর্বিজাতীয় পদার্থ দেখিতে পাঁওয়। ধাইবে। একারণ 

বোধ হয় যে, ইছার। চর্বিজাতীয় পদার্থ আপন অভ্যন্তরে সঞ্চয় করিয়া! রাখে, 

এবং সেই জীব সকল যখন রোমস্থন করে না, তখন এ তৈলবৎ পদার্থ নকল 
শরীর মধ্যে শোবিত হুইয়। তাহাদের শ্বাস ক্রিয়া ও শারীরিক উত্তাপ রঙ্গ! 

করিয়া থাকে, কারণ এ কালে শ্বাস ত্রিয়। ও শারীরিক উত্তাপ এই উভয়ের 

হাল হইয়। যায় । 

প্লাহার ক্রিয়া । ১--পূর্ষের্বে লিখিত হইয়াছে যে, ইহাকে তুলিয়া 
লইলেও শরীরের ফোন বিষ্ন ঘটে ন1, ভবে লিশ্কাটিক্ গ্রন্থি বৃদ্ধি পায় ও অস্থি- 
স্থিত মজ্জার ক্রিয়ার আধিক্য হইয়! থাকে। কেহ কেহ বলেন যে ইহাকে 

তুলিয়া লইলে পেনক্রিয়।টিক্ রসের পরিপাক-শক্তির হাস হইন্বা থাকে, 
আবার কেহ ফেছ ও তাহা অস্বীকার করেন। 

২-্-আহারের পর পাঁচ ঘণ্ট! পর্য্যস্ত ইহ অগুলালময় পদার্থে পূর্ণ হইয় 
বন্ধিত হয়, ত্পরে ক্রমে ক্রমে আপন পূর্বের আকার লাভ করিয়া থাকে ঃ 

ভজ্জন্া যোধ হয় যে, ইছ। ভক্ষান্্রব্যের অগুলালময় পদার্থদিগকে আপন 
অভ্যন্তরে রা! করিয়া শরীরের আবশ্যকতানুসারে রক্ত মধ্যে তাহাদিগকে 

প্রবেশ করাইয়া থাকে। ইহাতে জত্যন্প পরিমাণে তৈলবৎ পদার্থ থাকে 
বলিয়! ইহা খাস ক্রিয়ার কোন সহায়তা করিতে পারে ন1। 

৩-ইছার তত্ত সরল স্থিতিস্থা'পক হৃত্রে নির্মিত হয় বলিয়া ইহা আপন 
,ঘ্ায়তন বিস্তৃত করিয়! গ্রাবনি পূর্ব থাকিতে পায়ে। 
২. ৪-ইহার ধমনীর গাত্র ও ইহার গেশীহ্ত্র স্তল শিথিল হইয়া গেলে 
ইহা! রপূর্ণ হইয়া উঠে। নান! প্রকার্স গায়ুর উত্তেজনে এই শিখিলভ! নষ্ট 

-জকুইতে পাতে, এবং কুইনাইন ও ই্রীকৃনিয কারা ইহ! কুফিত হই! যায় । 
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৫--ইহ! লিস্কাটিক্ গ্রস্থিদিগের ন্যায় স্বেভ রক্তকণ! প্রস্তুত করিয়া থাকে, 
কাঁরণ, ইহার শিরা ধধ্যে অধিক পরিমাণে শ্বেত রক্তকণ! দেখিতে পাওয়া 

যায়, এবং লিউকোসিখিমিয়া রোগে সযগ্ত শরীরে এ কণাসমূহ র্দ্ধি পাইয়া, 
নীহা, লিম্ষাটিক ও থ্বইরয়েড,. গ্রদ্ধিব্িগকে বর্ধিত করিয়া দেয়। ইহাতে 

' এই বোধ হয় যেঃ নলীশৃন্য গ্রস্থি ও লিশ্ফাটির . গ্রস্থিদিগের ক্রিয়ার সাদৃশ্য 
আছে, ফেনন। একের দ্বার '্মগুলালমন্্ পদার্থ সকল যেমন নূতন রক্ত কণায় 

পরিণত হয়, তেমনি অপর দ্বাক্! পোষণোপযোগী পদার্থ সমূহ শোষিত হই! 
বক্তকণ! প্রন্যত হইয়! থাকে । 

৬-_ইহা লোহিত রক্তকণা প্রস্তত করিয়াও থাকে। 
৭-_ইহ! লোহিত কণার সমাধি-স্থল স্বরূপ । অর্থাৎ উহ!1 আপন কার্ধ্য 

নির্বাহ করিয়া এখানে উপস্থিত হইলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

৮-এতদ্বাতীত, ইহা! পোরটাল রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া 

থাকে । চারিটী দৃষ্টাস্ত দ্বার] ইহার পক্ষ সমর্থন কর! যাইতে পারে, থাঃ-_ 
১ম। ইহা আপন ত্বায়তন বিস্তৃত করিয়া তন্মধ্যে রক্ত সঞ্চর 

করিতে পারে বলিয়!, পোরটাপ রক্র-সঞ্চালন জন্য আবশ্যকমত রক্ত 
প্র্ধান করিয়। থাকে। 

২য়। ইহা পাকস্থলীর পরিপ্রকান্তে বৃদ্ধি পায় বলিয়া, একেবারে সমস্ত 
রক্ত যকৃন্তে প্রবেশ করিতে পারে না, স্বৃতরাং উহাকে রক্ত পূর্ণ হইতে 

দেয় না, অথচ ল্লীহা পোরটাল রক্তলঞ্চালনের সহায়ত| করে । 

ওয় । হাতপিগ্ড ও ঘরুতে কোন প্রকারে রক্তাধিক্য হইলে, ইহাও বৃদ্ধি 

পাইয়। থাকে, এবং উহাঁদিগের ভিতর অতিরিক্ত রক্ত প্রবেশ করিতে দেয় 

না, এজন্য পোরটাল রক্তঘঞ্চালনের জুবিধা হইয়া! থাকে । 

৪র্থ। পোরটাল রকসঞ্চালনের বিধিধ যক্ত্রে রক্তাধিক্য হইলে, বিরেচক 

-শঁষধ দ্বারা পাকস্থলী; য্কৎ। অন্ত প্রভৃতি যন্ত্র হইতে রক্তের কতক অংশ 

মঙ্গের সহিত বহির্গত হইয়া এ ক্রিপ্নাফে মন্দীভৃত্ত'করিয়া ফেলিতে গারিত, 
কিন্ত ললীহা স্বাভাবিক ভাবে আপন অভ্যন্তরে রক্তসঞ্চয় করিয়া রাখে 
ধলিয় লে বিদ্ব টিতে পায় লা) তৎক্ষর্ণাৎ ইহার সঞ্চিত রক্তে পোরটাল রত্তঁ- ূ 

বর্কালনের সাহাব্য হুইঘ়! খাঁকে 
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ত্বক ও তাহার নিঃসরণ। 

ধে কঠিন ঝিন্লী শরীরের" সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবরণ করিয়! রাখে 
তাহাকে ত্বকৃ বলে। ইহা! ছুই ভাগে বিভক্ত। একের নাম এপিডারমিস্, 
ও অপরকে ডারমা, কোরিয়াম, বা কিউটিস্ বলিঘ্। থাকে । এই শেষোক্ত 
অংশের মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র বিশেষ কার্যকারী হইয়! অবস্থিতি করে ষথা $-- 
ঘর্শগ্রথি, সিবেসস্গ্রস্থি, লোম ও কতকগুলি ক্ষুত্র উচ্চ শ্বান। এক্ষণে 

প্রত্যেকের বিষয় আলোচন। করিতে হইবে | 

এপিডাঁরমিস্-_ইহা ত্বকের উপরিভাগ অধিকার করিয়া থাকে। ইহার 

উদ্ধংশ আইষাকার ও নিয়াংশ গোলাকার কোষে নির্দিত। এই নিম্নাংশ 

অপেক্ষাকৃত কোমল ও অদ্বচ্ছ, ইহার ভিতরে রঙ্গিল বর্ণের পদার্থ দেখিতে 

পাওয়! যায়। এখানে যে প্রকার বর্ণ থাকিবে ত্বক্কে দেখিতে সেইরূপ হইবে। 
এপিডারমিস্ উপরদিকে র্বদ| রেণু কিন্না আইযাকারে ঝারিয়া যায়, এবং 

নিয়স্থ কোষ তাহাদের স্থান অধিকার করে ; এইরূপে তাহাদের বৃদ্ধি ও রক্ষা] 

হইয়! থাকে । ইহার ভিতরে কোন প্রকার রক্তবহানাড়ী প্রবেশ করে না, 

সেই জন্য ইহার ছেদনে, কিন্বা কোন প্রকার ফোল্কাকারক ওষধ দ্বারা এপি- 

ভামিস্ উঠিয়া গেলে, রক্তপাতের সম্ভাবন! নাই। যে পরিমাণে এপিভারমিস্ 
ঘর্তণ, চাপ, ও আঘাত প্রাপ্ত হইবে, সেই পরিমাণে ইহ! বর্ধিত হইয়! ঘন 
ও কঠিন হইয়া! যাইবে, এই জনা হত্তপন্দের এপিডারমিস্ অন্যাণ্য স্থানের 
অপেক্ষা! দৃঢ় হইয়। থাকে । শরীরের নানা স্থানে এপিভারমিনের উপর চাপ 
পন্িত হইলেই সেই স্থানে কড়ার স্যষ্টি হয়। 

ইহার ক্রিয়।---(১) ইহা, নগাযুহ্থত্র ও রক্তাবহানাভ়ী জড়িত ডার- 
মিলে নানা. প্রকার বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা! করে, (২) ইহা দ্বারা 
রকন্থ ভরল পদার্থ পরিমিত রূপ বহিগর্ত হইয়! থাকে । কারণ, মৃত ব্যক্তির 

সুইহন্ডের একটীকে এপিডারমিদ্ দমেতও অপরটীকে এপিভারমিস, বিষুদ্ত 
সবরিয়। রাঙিলে, কিযৎক্ষণ পরে দেখা বাইবে বে, এপিডারহিস, বিষুক হস্ত 
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শুফ) কঠিন ও বিবর্ণ হইয়া! গিয়াছে, কিন্ত অপরটি পূর্ধ্ববৎ সরস রহিয়াছে । 
(৩) ভারমাস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষার শিখরদেশ ইহাতে সংলগ্ন থাকে বলিয়া! ইহ 
সবার! স্পর্শক্রান লাভ হইয়া! থাকে । 

নখের গঠন---$পিডারমিস, রূপান্তর হইয়। নখের হৃষ্টি হইয়া থাকে । 

আডারমা-ঝিন্লী ক্ষুদ্র ছুত্র শিখর বিশ্তার করিয়া নখের মুলে অবস্থিতি করে, ও এই 
শিখরদেশের চতুর্দিকে এপিডারমিস্-কোষ দেখিতে পাওয়। যায়; ইহারাই 
পরম্পর একত্র হইয়া ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে থাকে এবং অবশেষে অত্যন্ত 

কঠিন হইয়া নখ প্রস্তুত করে। এ্রইবূপে নখ, অঙগলির অগ্রভাগে আসিয়া 

উপস্থিত হইলে তাহাকে কাটিয়া! ফেল! যাঁয় এবং নূস্ন নখ উঠিতে থাকে । 
লোঁমের গঠন- _ইহ1ও কতকগুলি কঠিন এপিভারমিস্-কোষে নির্মিত 

হইয়া থাকে। এ কোষ দকল ত্বকের তলদেশে নখের মত বিস্তৃত ন] হইয়া 

পুর্ব্বেই একটী থালী দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তৎপরে প্র থালীর তলদেশে একটা 

ক্ষুদ্র শিখর দেখিতে পাওয়া যায়; যে সকল এপিভারমিস-কোষ এই শিখর- 
দেশ বেষ্টন করে তাহারাই একত্র হইয়া একটী লোম স্যজন করিয়] 
থাকে। প্রত্যেক লোম এইরূপে নির্মিত হইয়। কিছুকাল অবস্থিতি করে; পরে 
নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে ত্বকের তলদেশে নূতন শিখর প্রস্তত হয় ও তাহার 
পার্থ হইতে নৃতন লোম জঙ্মিতে থাকে, অবশেষে পূর্ব্রের লোমটী শুকা- 
ইয়। ঝরিয়! পড়ে। 

ডারমা বা কিউটিস্। ইহা ঘন ও কঠিন অথচ স্টিতিস্থাপক সুত্রে 
নির্মিত হইয়া! তৈলবৎ তন্তর উপরে এবং এপিডারনিন্ কোষসমূহের নিক 

অবস্থিতি করিয়া থাকে । ইহার তলদেশে তৈলবৎ পদার্থ দেখিতে পাওয়া 

যায়। ইহার অংশনসকল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরাকারে উখিত হইয়! 

প্রায় উর্ধদিকে বিভক্ত হইয়া থাকে । এই শিখরখণ্সমূহ স্পর্শঙ্ঞানের 

আকর স্বরূপ । হস্তের তালুতে ও পদের নিয়ে এবং গাহাদের অঙ্গুলি সকলে 

ইহার! অধিক পরিমাণে অবস্থিত্তি করে বলিয়া সেই সেই স্থানে অধিক পরি 
মাথে স্পর্শভ্তান লাভ হইয়৷ থাকে । প্রত্যেক শিখরথণ্ডে ডারমাস্থিত রক্বহা , 

নাড়ী হইতে এক একটী ক্ষুদ্র ধমনী-শীখা প্রবেশ করিয়া থাকে এবং অব- 
শেষে তাহ! বিতক্ত হইয়া! একটী ক্ষুদ্র শিরায় পরিণত হয়, যদ্ধার৷ তথাকার 



(২৬) 
ছুহিত রক্ত বহিগত হইতে পারে। ইহাদের গাত্রে স্গায়ুকত্র প্রবেশ করে 
বলিয়া ইহার পদার্থের চৈতন্য উত্পাদন করিতে সক্ষম হইয়া থাঁকে। ত্বক্ 
মধ্যে রক্তের আধিক্য হইলে এই শিখরখণ্ড সমুহ যেন ফড়াইয়া উঠে। 

ডারমা-বিল্লীর ভ্তিয়া | (১) ইহার কাঠিন্য, নমনীয়তা, ও স্থিতি 
স্থাপকত। প্রযুক্ত, ত্বক শারীরিক" সর্বপ্রকার অত্যাবশ্যক তত্ত্ব, ধমনী; ল্বাযুঃ + 
শিলা, পেশী প্রভৃতি পদাথকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। 

এবং ইহাই গ্ররূপ গুধবিশিষ্ট হওয়াতে অন্গগ্রত্যঙ্গ নান! ভাবে সঞ্চালিত হই". 
লেও ভাহার! আঘাত প্রাপ্ত হয না। (২) আবার ইহার শিখর নমছে 

দ্বায়ুহত্র প্রবেশ করে বলিয় ত্বকৃকে স্পশেন্দ্িয় কছে। 

ঘর্মগ্রস্থির বিবরণ | সমস্ত শরীরের ত্বক-মধ্যে কষ কষুপ্র ছিদ্র দেখিতে 
পাওয়া যার। হুর সুর ঘর্ম গ্রন্থি ডারম| হইতে উিত হইয়| এপিভারমিস্শবিল্লীর 
গাত্রে পর্যযবনিত হইয়। প্র্প ছিদ্র নিশ্মাণ করিয়া থাকে । ইহাদের ব্যাস 

এক ইঞ্চির তিনশত ভাগের এক ভাগ মাত্র) এবং ইহ! দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির এক 
চতুর্থাংশ হইবে। প্রত্যেক নলীর ভিতর এপিথিলিয়ামকোষ দেখিতে পাওয়া 

ষাক্ন। প্রত্যেক গ্রস্থি বিভক্ত হউক ব1 অবিভক্ত থাকুক ভিতরের দিকে বদ্ধ, 
এবং এইদিকে নলীর মুখ যেন গ্রন্থিবন্ধ হইয়া জড়াইয়। থাকে। ঘর্্ম-গ্রন্থির 

এই জড়িত গ্রদেশকষে, ফেপিলারী-নলী সমূহ বেষ্টন করিয়া থাকে। গ্রীবা ও 

পৃষ্টদেশে এই গ্রন্থিদিগকে অত্যন্প পরিমাণে এবং হন্তের তালু ও পদতলে 
হুল পরিমাণে অবন্থিতি করিতে দেখা যায়। 

ইহাদের ক্রিয়।। এই গ্রচ্থিদিগের চতুষ্পার্থ্ে রত্তবহানাড়ী থাকে 
ঘলিয়! ইহারা সহজে রক্তের জলীয় ও বাযুবৎ পদার্থ গ্রহণপূর্বক ত্বক দিয়া 

হবহিগ্তি করিয়। দিতে পারে । অর্থাৎ ইহাদের দ্বার] ঘর বহির্গ্ত হয়। 

ঘর্বত্বা়। তিন উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে ।--১ম। ইহ রক্তকে অনেক 

পরিমাণে ঘনীভূত করে। কারণ ঘর্ঘ্ম না হইলে রক্তবহানাড়ীলমূহ অতিরিজ 
জলপূর্ণ হই সমস্ত ত্বককে ছটীভ করিয়া ফেলিত; একারণ, উদরী-রোগে 
। লৌষক- ওধধ সকল ব্যবহাত হইয়! থাকে। বর।, ঘর্মস্বারা ল্যাকৃটিক এলিভ্ 
তি অন্ন বহিরগ হয়, এজন্য, বাতরোগের হণ্তইইতে জীবকে দুরে রাখিস 

ঘের । ইহাধার1 লমস্ত শরীর শীতল থাকে । 



( ২৭ ). 

মিষেশস্-স্থির বিবরণ | ঘর্ণ বাতীত ত্বক্ আগ্ম এক প্রকার 
টৈতৈলবৎ পদার্থ নিঃসরণ করির। থাকে, তজ্জন্য দিবেশস্ নামক গ্রন্থির প্রয়ো- 
জন হইয়া থাচকে। র্-গ্রস্থির ন্যায় ইহার্দিগকে শরীরের প্রায় অনেক স্বানে 
দেখিতে পাওয়। যায়।$ লোমযুক্ত স্থানসমূহ ইহাদের আবাস ভূমি, তজ্জন্য 

হস্তের তালু কিম্বা! পদতলে আদৌ ইহাদ্দিগকে "দেখিতে পাওয়। যায় না। 
ইহার ভ্রিয়া। প্রতোক লোমের ছই পার্থে এক একটী নিবেশস 

গ্রন্থি সংযুক্ত থাকিয়া আপন আপন নিঃসরণ তন্বধ্যে প্রবেশ করাইয় ঘেয়। 

ত্বকের নিঃসরণ। 

ত্বক্ দিয় ছই প্রকার পদার্থ নিঃস্থত হইয়া থাকে । সিবেশস্ গ্রস্থি ও 
লোমকুপ দিয়া! এক প্রকার ঘন তৈলবৎ পদার্থ নির্গত হয়, এবং ঘর্ঘ্ম-গ্রদ্থির 

মধ্য হইতে ঘর্খরূপ জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া! থাকে । 

উপরোক্ত তৈলবৎ পদার্থের নিঃসরণ দ্বার ত্বক কোমল ও আর্্র থাকে । 

ইহাদ্বার! ত্বকের নিয়স্থ অঙ্গের বিবিধ রস যেমন শোষিত, কিন্বা বহির্দেশস্থ উত্তাপ 

প্রভৃতি কর্তৃক আকৃষ্ট হইতে পায় না, তেমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেকক্ষণ 
শীতল পদার্থ সংস্পৃষ্ট হইলেও, এই চর্ধ্বিজাতীয় পদার্থ পর্ধব প্রকার জলীয় 
পদার্থকে অঙ্গমধ্যে সহস। প্রবেশ করিতে দেয় না। 

ঘর্মগ্রস্থির দ্বারা রক্তের তরল পদার্থ সকল অতি ধীরে ধীরে শোষিত হইয়া! 

ইহার মধ্যে একত্রিত হুইয়! থাকে, কিন্ত তাহার কতকগুলি ত্বকের উপরিভাগে 

উপস্থিত হইবামাত্র বাষ্পে পরিণত হইয়। অদৃশ্যাকার হইর় যার ; কিন্তু অপর 

কতকগুলি পদার্থ বহির্গত হুইয়] ত্বকের উপরিভাগে ঘর্মরূপে কিয়ৎকাল অব- 

স্থিতি করিয়। থাকে । এইরূপে জীবশরীরে সর্বদাই ঘন হয়; তবে কখন তাহা! 

অদৃশ্য থাকে, কখন তাহা ম্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। তুবায়ু যে পরিমাণে 

উষ্ণ ও শুষ্ক হইয়া আমাদের গাত্রে লাগিবে, সেই পরিমাণে ত্বকের উপরিভাগে 

আমরা ঘন্মবিদ্দু দেখিতে পাইব, কিন্তু তাহ! অল্পক্ষণ পরেই অদৃশ্য হইয়া, 
যায়। কিন্তু ভৃবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল ও স্থির থাকিলে সেই ঘর্ম অনেক” 

ক্ষণ বিন্দুর আকারে ত্বকের উপরিভাগে "অমিয় থাকিতে দেখা গিয়া থাকে । * 

আবার ভৃবাযু অত্যন্ত উষ্ণ হইলে এত অধিক পরিমাণে ঘর্ম নির্গত হয়, সে, 



(৮) 

কোন উত্তাপ তাহার সমস্ত অংশকে অদৃশ্য বাম্পে পরিণত করিতে পারে না; 

হৃতরাং তাহার কতকাংশ বিন্দুতে পর্যযবলিত হইয়। নয়ন-গোচর হইয়া থাকে। 

ছুবাযুর বস্থাঞ্ছলারে যে ফেবল ঘন্ের নুন্যাধিক্য হইতে পারে তাহা 
নহে, নিয় লিখিত কতিপয় অবস্থার ইতর বিশেষে ঘর্থ্টের হাস ও বুদ্ধি হইয়! 
থাকে। € 

৯--নানা প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য, (২) তরল পানীয় পদার্থ, এবং (৩) বিবিধ 

পরিশ্রম দ্বার। ঘর্ম্নের তারতম্য হয়। একদ্ব্যতীত, €৪) মানসিক অবস্থা, (৫) 

ওষধ, (৬) বিষ, (৭) রোগ ও (৮) মৃত্র-যস্ত্রের কার্ধ্য ক্ষমতার দ্বারা ঘর্ম্ের পরি- 
মাগ নিয়মিত হয়। 

প্রত্যেক ঘম্ধুবিন্দু দেখিতে পরিষ্কার ও বর্ণ রহিত, ইহা শারীরিক স্থান 
ভেদে নানা প্রকার দুর্গন্ধ যুক্ত হইয় থাকে । ইহ] প্রায়ই অন্নযুক্ত থাকে, 
কারণ ইহাতে সাধারণ ও বিবিধ চর্বিজাতীয় উভয় লবণই দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহার জল ও কার্বনিক এসিড্ বাধু, বাস্পের আকারে উড়িয়া! গিয়া থাকে । 
এততদ্ব্তীত, বিবিধ লবণ, এমো নিয়া, ইউরিক এসিড্ প্রত্তি পদার্থ ইহার মধ্যে 
অবস্থিতি করে । 

ঘন্মের স্লায়ুকৌশল | স্নায়ু পল (১) পরোক্ষভাবে ও (২) সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে ঘর্ম্ম-নিঃসরণ কার্ষ্ের উপর বর্তৃত্ব করিয়! থাকে, দৃষ্টাস্ত দ্বারা প্রত্যেকের 
পৃক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে। 

' (১ শ্রীবাদেশস্থ এক পার্থর সিম্পেখেটিক্ স্নাুকে বিভক্ত করিলে মেই 
রিকের মুখের রক্বহানাড়ী সকল রক্তপুর্ণ হইয়া! উঠে এবং তজ্জন্য তথা 
হইতে অধিক পরিমাণে ঘর বহির্গত হইয়া! থাকে । ইহা! সর্ধদ1 দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, চর্মস্থিত রক্তবহ1-নাড়ী সকল কুঞ্চিত হুইলে ঘশ্ব.নিঃসরণ 

হাস হইয়! পড়ে, ক্দাবার তাহাদের পূর্ণাবস্থায় অধিক পরিমাণে ঘন্মত্যাগ 

হন্ন। এইদূপে ধর্ম নিঃসরণের তারতম্যের উপর শারীরিক উত্তাপ পিয়মিত হয়। 

কারণ, ভূবায়ু উত্তগু হইয়া রন্লবহা-নাড়ীদিগকে বিস্তারণ পূর্বক যে পরিমাণে 
ক্কস্থ পদার্থ সকল ঘর্থ বূপে আকর্ষণ করিয়া ধৃইবে, শরীর সেই পরিমাণে 
* শীল থাকিবে। কিন্ত শৈত্যে রক্তবহানাড়ী সকল কুঞ্চিত হয়, সুতরাং 
খোল সব্থাঘহির্ত হয় বলিয়! শরীর ভেমন দি হয় না। 
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(২) বিশেষ বিশেষ আায়ুদকল স্থানীয় রক্তাধিকোর সাহাধ্য বাতীত সাক্ষাৎ" 

সম্বন্ধে যে ঘর্ম-গ্রস্থির উপর কর্তৃত্ব করিয! থাকে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ 
নাই। কারণ, মৃত্যু যন্ত্রণায় নান! প্রকার রোগের জর-বিচ্ছেদকালেঃ মানসিক 
বিকারে; এবং ক্ষয়কায় প্রভৃতি সঙ্ঘাতিক ব্যাধিতে শারীরিক রক্তবহানাড়ী 
সমূহের রক্তাধিক) হওয়। দূরে থাকুক, তাহাদেদের রক্ত-শুন্াবন্থায় যে পর্য্যাপ্ত 

পরিমাণে ঘর্দত্যাণ হইয়। থাকে, গাহাতে নিশ্চয় বুঝা যাক্স যে স্নায়ু সকল 
তাহার উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। 

এত্দ্ব্তীত, কুকুর ও বিড়ালের সায়েটিক্ স্নায়ু উত্তেজিত করিয়া বহুল 
পরিমাণে ঘর্ম-নিঃসরণ হইতে দেখ গিয়াছে । বেলেডোনার এট্ট্রোপিন্ বীর্ধ, 
সায়়োটক্ ও অন্য অন্য ন্নায়ুকে উত্তেজিত হইতে দেয় না বলিয়া, তাহ] 
অভিরিক্ত ঘর্শমনিঃসরণ বন্ধ করিবার জন্য সর্বদ! ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 
কোন তীব্র পদার্থ মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়! প্রতিধাবিত গ্রতির কৌশলে 

বদনমগলে ঘঘ্ নিঃসরণ করা য|ইতে পারে । 

তক দ্বার! শ্বাস-ক্রিয়া__-ভেক প্রভৃতি যে সকল জীবের ত্বক সুক্ষ ও 

সর্বদ! আর গাকে, ফুসফুস স্থান্াস্তরিত করিলেও কিয়ৎ্ক্ষণের জন্য তাহাদের 

ত্বকৃ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্ধ্য নির্বাহ হুইয়। থাকে। মনুয্যের ও স্তন্যপায়ী 
জীবদিগের চর্ম অতান্ত ঘন বলিয়। ত্বক্দ্বার শ্বাস ক্রিয়ার স্ৃবিধ! হয় না, 

তথাপি তাহাদিগকে কোন চতুর্দিক-বন্ধ ঘরের ভিতর রাখিয়! দিলে দেখ! যায় 

যে, সেই ঘরের ভূবাযুস্থিত অক্সিজেন কমিয়! যায় এবং তাহাতে শ্বাসত্যক্ত 
কার্বনিক এসিভ্ বায়ু অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে । আবার খরগে!স 

প্রভৃতি জীবের সমস্ত গাত্রে জিলাটান্বা ভত্ত,ল্য ঘন পদার্থ লেপন করিলে 
ভুবাযুস্থিত কোন পদার্থ যেমন তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে 

না, তেমনি তাহাদের ত্বক দিয়! কোন পদার্থ বাহিরে বহির্গত হইতে পারে না। 
এজন্য শ্বা-রোধ ও শারীরিক উত্ভাপের হাস হুইয়। তাহাদের মৃত্যু হইয়] 
থাকে। এরপ স্থলে তুলা দ্বার তাহাদের গাত্র আর্ত করিয়৷ রাখিলে উত্তাপ 
নষ্ট হইতে পাঁয় না এবং তাহারা অনেকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে । 

ত্বক কর্তৃক শোষণ-কার্য্য 1--নানাবিধ পদার্থ তরলভাবাপন্ন হই?" 
চর্দে সংলগ্ন হইলে তাহা দ্বার শোধিত হইয়| থাকে। ধাতব পদ 
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লগ অঙ্গন ঘর্ষণ করিলে শরীর মধ্যে শোহিত্ত হইয়া! ভাহাদের ক্রিয়! 

প্রকাশ পার । কারণ, পারদ-ঘটিত পদার্থ অঙ্গে লেপন করিলে লালা! নিঃস- 
খ, টারটার্ এমেটিক্ ঘর্ষণে বমন, এবং শঙ্খ-বিষ মর্দনে বিষময় ফল উৎপন্ন 

হইতে দেখা গিয়া থাকে । গ্ররূপ উত্ভিদ-ঘটিত বিরেচফ ও মাদক পদার্থ 

সকল যদি দ্রবনীয় অবস্থায় অঙ্কে মর্দন করা যায়, তাহ! হইলে শরীর মধ্যে, 
তাঁহাদের স্বত্ব কার্ধ্য প্রকাশ পাইয়! থাকে। 

' পদ্দার্থ সকল মর্দন কালে ঘর্মগ্রন্থির মুখে আসিয়া পড়ে এবং তথ! হইতে 
শোষণের স্থৃবিধা! ঘটিয়| যায় । 

ত্বক হার উভয় সুক্ম ও ঘন চর্দবিশিষ্ট জীবদিগকে অনেক পরিমাণে 

জল শোষণ করিতে দেখা গিয়া থাকে । কারণ, ফোন ব্যক্তি পানীয় তরল 

পঞ্ধার্থ গলাধঃকরণ করিতে না পারিলে যদি তাহাকে ঈষৎ উষ্ণ জলে কিবা 

ক্ুধ মিশ্রিত জলে নিমপ্ধ করির। রাখ! যায়, তাহ1! হইলে মেই অল 

তাহার ত্বক. দিয়! শোধিত হইয়1 তাহার তৃষ্ণা! নিবারণ করে। নাবিকগণও 
সমুদ্র মধ্যে পরিক্ষার পানীয় জল প্রাপ্ত না হইলে নিজ নিজ পরিধেয় বস্তু 

লবণান্ত জলে অভিষিক্ত করিয়! অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তন্বারা আবৃত করিয় রাখে, 

এবং এজন্য তাহাদের তৃষণ] দুর হইয়া! থাকে। কিন্ত এরূপ শ্থলে তাহাদের 
অঙ্গস্থ রক্ত হইতে বিবিধ পদার্থ বাম্পের আকারে বহির্গত হইতে না পারায় 

ক্ষনেক পরিমাণে ভৃষ্ণার লাঘব হয়। 

এতদ্ব্য ভীত, নান প্রকার গ্যাস্ ব1 বায়ুঃ ত্বক. হ্বার! শোবিত হইয়! থাকে । 
ত্বকের যে সকল কার্ধ্য স্বতন্ত্র করিয়! আলোচিত হইল, এক্ষণে তাহাদিগকে 

ছালিক্াবন্ধ কর] যাইতে পাঁরে )১-- 

€১) ত্বক, তাহার নিয়স্থ তদ্তসমূহফে রক্ষা করিয়া থাকে। 
.(২) ইহা'-হ্বার! স্পর্শভ্ঞান লাভ হয় । 

(৩) নানাবিধ পদার্থ ইহা ছারা বহির্গত হইয়। থাকে । 

(৪) স্বক, কর্তৃক বিবিধপদ্র্থ শোষিত হুইয়। থাক্ষে। 

(৫) ইহা শ্বাস ক্রিয়ার সহায়ত! করে । 
১৫৬) ইহা! স্বারা শারীরিক উত্তাপ নিরমিত হইক্া থাকে । 

অহা ওত 
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মুত্রযন্ত্র ও তাহার নিঃসরণ। 

মেরুদণ্ডের কটা প্রদেশের ছুই পার্ষে হুইটী মুত্র-যন্ত্র দেখিতে পাওয়| 

যায়। প্রত্যেকের বাহাদিক কু্মপৃষ্ঠাকার, এবং অতভ্যন্তরদিকের মধ্যস্থল 

কিঞ্িত চাপ! বলিয়া! সেই দিকে ইহ! খোলবিশিষ্ট হইয়। থাকে । এই নিম্ন 
স্থানকে হাইলাস্ বল! ষায়। হাইলাঁসের ভিতর হইতে ইউর্রিটারনামে 
একটা দীর্ঘ নলী অতি সন্থীর্ণ ছিদ্র বিশিষ্ট হইয়! মুত্রাধারের পশ্চাৎ ও নিয় 
ভাগের সন্ধি স্থল ডেদ করিয়! তাহার ভিতরে পর্যবসিত হইয়। থাকে। 

ূত্র-যন্ত্রকে লম্ঘভাবে ছেদ করিলে উপরোক্ত ইউরিটার নলীকে ইহার 
অভ্যন্তরে বিস্তত হইয়া একটী গহ্বর নির্মাণ করিতে দেখা যার়। এই 

গহবর পেলভিস্ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে । ইহাতে কতকগুলি শুগডাকার 

স্তস্ভের অগ্রভাগ বহু ছিদ্র বিশিষ্ট হুইয়! সমাপ্ত হয়। কতকগুলি সঙ্গীর 
নলী একত্রিত হইয়া এক একটী স্তস্ত নিপ্মীণ করে, এই নলী সমূহ তাহাদের 

ছিদ্রাভিমুখ হইতে কিয়দ্র পর্য্যন্ত অবক্র থাকিয়। তৎপরে বহিদ্দিকে পরম্পর 

বিভক্ত ও মিশ্রিত হইয়! পড়ে। একারণ, মুত্রযন্ত্রকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
কর! হইয়াছে । একের নাম বহির্ভাগ বা করটিক্যাল্ অংশ, ইহা! সকলের 
উপরিভাগে অবস্থিতি করে, এবং দ্বিতীর়কে অভ্যন্তরতভাগ ব1 মেডুলারী অংশ 

বল। যায়। প্রথমটাতে অধিক পরিমাণে রক্তবহানাড়ী প্রবেশ করে বলিয়! 

ইহাকে দ্বিতীয়ের অপেক্ষ। কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। অন্তর্ভাগের স্তস্তস্থ নলী সমূহ 

বহির্ভাগে বিস্ত ত হইয়া এক একটী মেলফিজিয়ান্ ক্যাপস্থল নিন্মাণ করিয়া 
থাকে, প্রত্যেক ক্যাপসুল ও তাহার নলীমধ্যে আাইযাকার কোষ লক্ষিত হয়। 
ুত্র-ব্স্থ প্রধান ধমনীর এক একটা ক্ষুত্র শাখ! এই 'ক্যাপনুল বা স্ষুত্র থালীর, 
ভিতর প্রবেশ করিয়। অসংখ্য কেপিলারী নলী পমূহে বিভক্ত হইয়া পড়ে। 

এই বিগুক্ত নলীদিগকে গ্লমেরিউলাস্*কছে | এখান হইতে শোনিত একটী 

সে শিরা স্বারা বাহিত হয়। যে ছিদ্রদদিয়া ধমনী ক্যাপহ্থলে প্রবেশ কলে 
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লেই ছিদ্র দির] এই শির! বহির্থত হয়, এবং একেবারে প্রধান শিরাগ্ন মিলি 
না হইয়! প্রচ্েক ক্যাপন্থলের নলীকে বেষ্টন করে। অবশেষে তাহার 
পুনর্ধার একত্রিত হইয়| প্রধান মুত্র-শির! নির্মাণ করিয়া থাকে । 

সুত্র-নিঃসরণ প্রণালী | 

মুত্র-স্ত্রের ও মৃত্র-নলী সমূহের আইযাকার কোষ সকল বাস্তবিক সতেজ 
কাষ্যক্ষমত|র দ্বারা আপন আপন অভ্যন্তরে কতকগুলি পদার্থ নিঃহত 

করিয়া! থাকে। এতদ্ব্যতীতঃ ফুনফুমের মত ইহার মেলফিজিয়।ন্ ক্যাপসুল 
সকল লাধারণ পরিফরণ প্রণালী দ্বার! তাহার মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কেপিলারী 
নলী সমহ হইতে পদার্থ নকল সংগ্রহ পূর্বক মূত্রনলী দিয়! বাহির করিয়া থাকে। 

এই ছুই প্রকার প্রণালী দ্বার] কোন্ কোন্ পদার্থ নিঃস্ত হুয়, আর 
কি কি সামগ্রীই ঘ। বহির্গত হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহার আলোচনা করিতে 

হইবে । 

উত্ত প্রণালীদ্বয় দ্বার নানাবিধ পদার্থের মহিত জল প্রচুর পরিমাণে 
বহ্ছিগ্ত হইলে, তাহাদের সমষ্টিকে আমরা মৃত্র বলিয়] নির্দেশ করি। 

অন্যানা নিঃসরণ প্রথালীর পদার্থ সকল যেমন কিয়ৎ পরিমাণে শরীর 

মধ্যে শোধিত হইয়! তাহার অন্য উপকার সাধন করিয়া থাকে, মূত্রস্থ বহুবিধ 
পঙ্গার্থের মধ্যে কোনটাও সে উদ্দেশ্য সাধন করে না, ও এই জন্যই মুত্র 
কার্য্যকে প্রক্কত নিঃসরণ প্রণালী না বলিয়! মৃত্র-বহির্গমন বলাই সঙ্গত। 

. এক্ষণে আমর! দেখিলাম যে, মূত্র-যন্ত্র ছুই প্রকার কাধ্য করিয়। থাকে / 

(১) ইহার এপিথিলিয়াম কোষ কতর্ক ইউরিয়া (0768) প্রস্তত হয়? এই 

পার্থ এখানে একেবারে নির্টিত হয় না, কিন্ত দেহস্থ সর্বপ্রকার তন্ত হইতে 

ক্রিয!টীন্ (17560 ) নামক পদার্থ র্তআোতে প্রবাহিত হইয়! মুক্র-ন্ত্রে 
খসিবাধাত্র উহার এপিথিলিয়াম কোঁষ কর্তৃক ধৃত হয়, এবং তৎপরে রূপাত্তর 

প্লাপ্ত হইয়া! ইউরিয়া প্রস্তত*হইফ। থাকে । এতঘ্যতীত, নাইটজেন ঘটিত 

তক্ষাদ্রব্যের পেন্ক্রিয়াটিক. রস কর্তৃক পরিপাক কালে ইউরিয়া নামক পদার্থ 
সির হইয়া থাকে, এবং তাহাকে কিং পরিমাণে বৃক্ত মধ্যে সর্ধবদ! প্রস্তত 

গ্াকিতে দেখা গিয়া থাকে । ইউরিয়া রক্ত মধ্যে প্রস্তত থাকুক বা মূত্রযন্তের 
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এপিধিলিয়াম কোষ কর্তৃক নির্মিত হউক, ক্যাহাকে বহির্গত করাই মুত্র-য্ত্ের 
প্রধান উদ্দোশ্য। যর্দি কোন কারণে প্রত্রাব বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে 

রক্ত শোতে ইউরিয়ার আধিক্য, এবং ক্রিয়াটান প্রভৃতি বহির্গমনশ্পীল পদার্থ 

মৃত্রসঙ্ষে বহির্গত ন1 হওয়া, এই ছুই কারণে ইউরিমিয়া (0150201% ) রোগ 

' উপস্থিত হইয়1 থাকে । 

২। মৃত্রষস্ত্ের প্রত্যেক মেলফিদিয়ান ক্যাপস্থলস্ত কেপিলারী নলী 
সমূহ হইন্তে রক্তের শুলীয়াংশ চৌয়াইয়া বহির্গত হইয়া যায়। 

যে পরিমানে এই মন্্রস্ত ধমনীত উপর চপ পতিত হইবে সেই পরিমাণে 
মৃত্র ত্যাগের তারতম্য হইয়! থাকে। 

রস্তপোরি চাঁপরদ্ধির কারণ । ১। ভ্ৃৎপিণ্ডের চূড়া! উহার 
গ্রাচীরে সজোরে ঘন ঘন আঘাত করিলে এবং মৃত্রযস্ত্র ব্যতীত অন্য অন্য 
স্তানের ধমনী সকল কুঞ্চিত হুইলে, মূত্রধন্ত্স্থিত কেপিলারীর রক্ত শ্রোতের উপর 
চাপ পতিত হয় । 

২। মৃত্রযন্ত্স্থিত ধমনীর শিথিলতা হইলেও তাহার শাখাপ্রশাখা এবং 
হত্রত্য শিরাঁসমূহের রক্তের উপর চাপ পন্তিত হয়। 

রক্তশ্োতের উপর চাপ হ্রাস পাইবাঁর কারণ । ১। হৃৎপিণ্ডের 
কার্য্ের এবং মৃত্রযন্ত্রের চতুঃপার্বন্ধ ধমনীর শৈণিল্য হইলে, মূত্রধন্তরস্থিত কেপি 
লারী রক্ত স্রোতের উপর চাঁপ হাস হইয়! থাকে । 

২। মুত্রযসত্রের ধমনী কৃঞ্চিত হইলে, তাঁহার শাখা প্রশাখা ও তত্রত্য 
শিরাসমূছের রক্ত আোতের উপর চাপের হাঁস হয়। 

রক্তত্রোতের উপর চাপের ক্বাঁস ও বুদ্ধির এবন্প্রকাঁর কাঁরণ সমূহ স্মরণ 
করিয়া রাখিলে, স্বাভাবিক ও কৃত্রিমভাবে কিরূপে মূত্র নিঃসরণের 
তারতম্য হয় তাহা সহজে বোধগম্য হইয়া থাঁকে। অধোমস্তিক্ষের নিক্লভাগে 
পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাকে বিভক্ত করিলে মূত্র-নিঃলরণ বাস হইয়া পড়ে, কারণ অধো- 
মস্তিক্ষশ্হিত ভ্যাসোঁমোটার মধ্যবিন্দুর যোগ নষ্ট হওয়াতে নিম্নদেশের সমস্ত 
ধমনী শিথিল হইয়। যায়, যদিও মৃত্রযন্ত্রে ধমনীও ধঁ সঙ্গে শিথিল হইবার" 
কথা, তথাপি প্রায় সমস্ত শরীরস্থ ধমনীর রক্তের চাপ হ্রাস হওয়ায়, মৃত্র-নিঃশর- 
কমিয়! যায়। এরূপ পৃষ্ঠবংশীর মজ্জাকে উত্তেজিত করিলে যদিও সঃ 

৫ 
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শারীরিক ধমনীর সহিত মৃত্রযস্ত্রের ধমনীরও কুর্কন হর, তথাপি ভাহার! আই 

শেষোক্ত ধমনীর কুঞ্চনের সহিত মান হয় ন1, এবং এজন্য মৃত্র-নিঃসরণ ভাস 
হইয়। পড়ে । বাস্তবিক এই অবস্থায় মূত্রধন্্রকে দেখিলে রক্তহীন বলিয়া 
বোধ হইয়! থাকে। 

আবার, মৃত্রধত্রের স্নায়ু সকলকে বিভক্ত রে উহার ধমনীসমুদ্থ 
শিথিল হইয়! রক্তের চাপ বুদ্ধি করে, এবং এজন্য অধিক পরিমালে মূত্র নিঃস্যত 

হইয়! থাকে । এ অবস্থায় মূত্রে অগলাল দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
কতকগুলি মূত্রকারক ওষধ এইরূপে রক্ত ঝআোছের উপর চাপ বৃদ্ধি বা 

হাম করিয়। মুত্রনিহদরণের তারতম্য করিয়া থাকে । যথা-অধিক মাত্রায় 

ডিজিটেলিস. ুধধ ব্যবহাঁর করিলে প্রথমে তাহ1 হৃৎপিণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া 
রক্তের উপর চাপ আনয়ন করে এবং তত্সঙ্গে সমস্ত ধমনী কুঞ্চিত হয় বলিয়! 
মুত্রনিঃসরণ কমিয়! যায়; কিন্ত কিয়ৎ কাল পরে রক্তের চাঁপ হাস হইয়! 

পড়িলে ধমনী কুষ্চিত হয় ও অধিক মাত্রায় তখন মৃত্র ত্যাগ হইয়! থাঁকে। 

মৃত্রের ধর্ম । 

হুস্থাবস্থায় মুত্র দেখিতে নির্শবল তরল পদার্থ, কিন্ত ইহা ঈষৎ পীতবর্ণের 
হুইয্প! থাকে । ইহ! আত্রাণ করিলে ইহ! হইতে এক প্রকার গন্ধ নির্গত হয়, 
কিন্তু পচিয়! গেলে ইহা৷ হইতে এমোনিয়। বাযুর ন্যায় গন্ধ বহির্গত হুইয়! থাকে । 
ইহ! লবনাক্ত ও অগ্নযুক্ত, মাংসাশী জীবের মত্র প্রায়ই অঙ্পযুক্ত হয়, কিস্ত 
উত্তিদভোছী জীবদিগের মূত্র ক্ষাঁরযুক্ত হইর1 থাকে । মৃত্রের আপেক্ষিক 
ভার ১,২০1 ২৪ ঘণ্টার ভিতর মৃত্রের আপেক্ষিক ভার যেমন পরিবর্তিত হয়, 
তেমন জীব শরীরস্থ অন্য কোন তরল পদার্থের পরিবর্তন দেখিতে পাঁওয়। 
যায় না। মুত্র-নিঃসরণ কালে শারীরিক অবস্থা ও কাধ্যভেদে মৃত্রস্থ পদার্থের 

তারতম্য হয়; সেইরূপ শেষ-আহারের পর অনেক ক্ষণ পর্য্যস্ত পুন- 
সবার আঁহার না করিলে, ও নানাবিধ হরিতে মত্রের ইতর বিশেষ 

হইয়া থাকে । 

ভাবস্থ(ভেদে মুত্রের তারতম্য হয় বলিয়। ইহার ভিন্ন ভিন্র নামকরণ হইয়াছে । 

কোন প্রকার ভক্ষাপ্ত্রবয, আহার, অথবা! পানীয় তরল পদার্থ পান ন! করিয়! 
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কেবল রক্রবহা নাড়ী হইতে চৌয়াইয়া যে মুর প্রতিদিন অতি গ্রতৃাষে নির্ন্ধ 
হয়, তাহাকে ( 5108 ৪2/3081019 ) ইউরিনা স্যানগুইনিস্ কহে। 

মৃত্রের অবস্থা! পরীক্ষা! কারতে হইলে প্রত্যুষের গ্রআঁৰ পরীক্ষা! করাই 
কর্তব্য। কোন প্রকাপ্ন তরল পদার্থ পান করিয়। যে মূত্র ত্যাগ হয় তাহাকে 

( 8189 00619 ) ইউরিন! পোটান্ কহে, আবার ঘন পদার্থ ভোজনের পর 

ষে মুত্র ত্যাগ হয়, তাহাকে ( 1708 101) ইউরিনা সিবাই বল! যাঁয়। 

এতদ্বযতীত, ভূবাযুর উত্তাপ ও শৈত্যে, উপবাস বা অতিরিস্ত ভোজনে, 
বিআম বা অত্যন্ত পরিশ্রমে, এবং বিবিধ ভঙ্ষাদ্রব্ের ধর্মানথুমারে মুত্রের উভয় 

পরিমাণ ও রাসায়নিক পদার্থের তারতম্য হইয়া! থাকে। এলবুমিনুরিয়! 

রেগে মুত্রের আপেক্ষিক ভার হাস পায্র। কিন্ত বহুমূত্ররোগে তাহ। বৃদ্ধি 

হইয়া থাকে । 

স্বস্থাবাস্থায় একজন যুবক দমস্ত দিব! রাত্রে প্রায় একসের দশছটাক মূত্র 
ত্যাগ করিয়৷ থাকে । 

মুত্রন্থ রাসায়নিক পদার্থের নাম ও তাহাদের বিবরণ। 
১জল। (55590) বায়ুরোগে মৃত্রের জলীয়াংশ বৃদ্ধিপায়, খলবুমি- 

নুরিয়৷ রেগে জলের হাস হয়, এবং বহুমূত্র রোগে মূত্রের জল ও ঘন পদার্থ 
উভয়ের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

২ ইউরিয়া । কেবল আমিষ ভক্ষণে ইহার বৃদ্ধি হয়, এবং উভয় নাই্র- 

গ্লেন ঘটিত ও নাইটেজেন রহিত পদার্থ ভক্ষণ কিম্বা! কেবল নিরামিষ তোজন 
দ্বার এই পদীর্থের হাস হইরা থাকে। এলবুমিসুরিয়া রোগে ইহার হাস 
হয়, এবং অভ্ভিরিক্ত পরিশ্রমে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 

৩ ইউরিক্ এগিডু। ইহাও আমিষ ভক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এবং 

নিরামিষ ভোজনে তাহ।র হ্রাস হয়, এতদ্বাতীত. জ্ররোগে, কি রক্তাধিক্য 

হইলে, ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নির্িত হইয়া! থাকে, এবং বাতরোগে শারী- 

রিক গ্রন্থি সমূহে এই পদার্থকে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে দেখ। গিয়৯ 
থাকে । 

৪ হিপিউর্লিক এনিড্। ইহ! উভয় নিরামিষ তোজনে এবং শারীরিক » 
তন্তর অপচয়ে নির্মিত হইয়। থাকে । 



(৩৬) 

& রঙ্গিল পদার্থ। ইহার বিষয় আজিও স্থির করিয়া! কিছুই জান! যায় না, 
তবে বোধ হয় যে, রক্ত হইতে ইহার বর্ণ লাভ হইয়া! থাকে । 

৬ মিউকাস্। নানা প্রকার মুত্র-নলী হইতে এই পদার্থ বহির্গত 

হইয়। থাকে । 
৭ ক্রিয়াটিন্। তন্তর অপচন্ত্রয় ইহার স্থষ্টি হয়, এবং বা রক্তের আঁতে 

প্রবাহিত হইয়! মৃত্র-যন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তথ! হইতে ইউরিয়া রূপে 
বহিগঁত হুইয়! থাকে । 

৮ লবণাক্ত দ্রব্য। ইহাদের মধ্যে সোডা, পটাস্ ও গন্ধক-ঘটিত লবণই অধিক, 

এই গন্ধক, ভূবাযুর অক্সিজেন বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়1 উত্তাপ উৎপন্ন করিয়] 

থাকে, এবং তজ্জন্য ইহা দ্বার। কিয়ৎপরিমাণে শারীরিক উল্তাপ রক্ষিত হয়। 

৯ ফস্ফারিক্ অয । মূত্রে এই অন্ন ঘটিত বিবিধ লবণ দেখিতে পাওর়! 
যায়, এবং তাহাদের দ্বার৷ মৃত্রের অয্নত| রক্ষা হইয়। থাকে । নান! প্রকার 

পরিশ্রমে, ও আহারের পরক্ষণে যে মুত্র ত্যাগ হয়, ভাহাতে এই অল্নের 

বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। 

১* যুত্রে ক্লোরিণ-ঘটিত লবণ; অগজেলিক্ অশ্ন এবং কার্ধ্বনিক এসিড্ ও 

নাইট্রেজেন্ নামক বায়ু ও দেখিতে পাওয়। গিয়। থাকে । 

মূত্র-ত্যাগ প্রণালী । 

পিত্তের ন্যায় মূত্রও সর্বক্ষণই ঝরিয়! থাকে, মৃত্র-নিঃসরণ-ক্রিয়ার কখন 

ভ্রাস কখন ব1 বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু স্ুস্থাবস্থায় একেবারে কদাচ তাহার 

বিরাম হয় না, কারণ, তাহা হইলে তৎক্ষণ।ৎ মূত্র বদ্ধ হইয়! প্রাণনাশের সম্পূর্ণ 

সম্ভাবন1 । মূত্র, তাহার নলীসমূহে কখন মুছুমন্দ গতিতে কখন ব৷ প্রবলবেগে 

প্রবাহিত হইয়! শ্বীয় নামের ঘন্ত্র মধ্যস্থিত গহ্বরে উপস্থিত হয়, এবং ভথ। হইতে 

ইউরিটার নলীর ক্রিমিগত্তির প্রভাবে তন্মধ্য দিয় মৃত্রাধারে আনীত হইয়া 

ধাকে। বিন্দু বিন্দু করিরা মূত্র, এইরূপে মৃত্রাধারে পতিত হাইলে ক্রমে তাহা 
পুর্ণ হইয়া উঠে, ইউরিটার নলীর মুখে কবাট থাকাতে তাহার ভিতর মূত্র পশ্চা- 

ধাবিত হইতে পারে না, কিন্তু নিম্লিখিত কৌশলে মূত্রত্যাগ হইয়। মুত্রাধার 
শুন্য হইয়া পড়ে 



অত্রাধারে অনৈচ্ছিকপেশী ত্র সমূহ ছই প্রকারে অবপ্থিতি করিয়! থাকে, 
কতকগুলি লম্বগাবে ইহার গাত্র নির্খণ করে অপর কতকগুলি গোলাক!রে 

ইহার গ্রীবা বেই্টন করিয়া থাকে। প্রধম শ্রেণীর পেশীকে ([0988০% 

811209 ) ডিট্জর ইউরিণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে ( ২7970170667 ৩5102) 

ন্ফীংটার ভেনিকি কহে। 

মৃত্রাধার যখন শুন্য হয়, তথন ইহা কুঞ্চিত থাকে, এবং যেমন ইহাতে বিন্দু 
বিন্দু মুত্র পতিত হয়, তেমনি ইহা স্ফীত হইতে থাকে । 

ইউরিথা নামক নলীর স্থিতিস্থাপকস্থত্র কর্তৃক বাধ! প্রাপ্ত হইয়া, মূত্র 
তাহার সঞ্চয়কালে বহির্গত হইয়। যাইন্তে পাঁরে না, স্ফীংট।র ভেসিকিও কুঞ্চিত 

হুইয়! মূত্র সঞ্চয়ের সহায়ত! করে । 
মুত্তাধার এইরূপে মৃত্রপূর্ণ হইলে প্রত্রাব ধরিবার বাসন! হয়, এবং মৃত্র- 

ত্যাগের আবশ্যকত! বোধগম্য হইলে মুত্রাধ।র ক্রিমিগতির প্রভাবে ক্রমাগত 

কুঞ্চিত হইতে থাকে, ক্রমে কুঞ্ণন কার্য এরূপ প্রবল হইয়া! উঠে যে ইউরি- 

থনলীর দ্থিতিস্থাপক স্ছত্র মমূহের নকল প্রতিবন্ধকত। অতিক্রম করিয়! 
তআোতের ন্যায় মূত্র বহির্গত হইয়া যায়। এ অবকাশে ্ফীৎটার ভেসিকিনও 
শিথিল হইয়। পড়ে এবং মূত্র ইউরিথা। নলীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার 

কালে ইজ্যাঁকিউলেটার ইউরিণী নামক পেশীর কুঞ্চনে তাহার আত বৃদ্ধি 
পায়, এবং পরিশেষে উদর গাত্রের পেশী সমূহ ও কুঞ্চিত হইয়] মৃত্র্যা 

কাধ্যের সহায়ত করিয়। থাকে । 

আপাততঃ বোধ হয়, যে, মুত্র-ত্যাগ প্রণালী জীবের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন কার্ধ্য, 

কিন্তু পরীক্ষা দ্বার। প্রমাণিত হইয়াছে যে, মুত্রত্যাগ ক্রিয়। অপ্রয়াসসিদ্ধ, জীবের 

ইচ্ছা! কেবল তাহার সহায়ত করে মাত্র। কারন, ইহ! দেখ! গিয়াছে যে, 

কুকুরের কটা প্রদেশ মেরুর উপরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও সহজে 
তাহার প্রজাব হইয় থাকে । -এন্সপ স্থলে মৃত্রত্যাগ ক্রিয়] প্রতিধাবিত গতির 

ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

আবার মুত্রধার মূত্ে পুর্ণ থাকিলে, মল দ্বারে উত্তেজন কিন্বা উদর গাত্রেরু 
কু্চন দ্বার তাহার সমন্ত মূত্র বাহির কর। যাইতে পারে । এই সকল প্রমান 

দ্বারা ইহা বিলক্ষণ বুঝা যায় যে, মজ্জার কটীপ্রদেশে মুত্রত্যাগ ক্রিয়।র মুধ্য- 



0৩৮) 
বিদ্দু অবস্থিতি করে । এই বিন্দু উত্তেজিত হইলে প্রতিধাবিত গতির কৌশলে 
ত্র ত্যাগ হইয়া থাকে। প্রতিধাবিত গতির কৌশলে যে মুত্র ত্যাগ হয়, 
তাহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতে পারে যথা__ 

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার আঘান্তে কিম্বা তাহার কোন প্রকার রোগে পক্ষাঘাত 
হইয়া সর্বদা প্রতি ধাবিত গতির*কৌশলে মুত্র ত্যাগ হয়। বালকের মূত্র-স্ত্রেরর 
পেলভিস্ নাক গহ্বর ও তাহার জননেন্ত্রিয় সসূহ উত্তেজিত হইয়া প্রায়ই 
তাহার অন্ঞাতসারে মৃত্রত্যাগ হইয়। থাকে। শিশু ও যুব! উভয়ের কোন 
প্রকার মনোবিকার উপস্থিত হুইলেও প্রস্রাব হইতে দেখ! যায়। এই সকল 
দেখিয়া স্বতঃই এই নিদ্ধান্ত হয় যে, মৃত্র-ত্যাগ প্রণালীর উপর জীবের ইচ্ছার 
সম্পূর্ণ আধিপত্য নাই, তবে মস্তিষ্ক হইতে শক্তি অবতরণ করিয়। কটীপ্রদেশস্থ 
ইহার আফর বিন্দুকে উত্তেজিত করিয়! গ্রতিধাবিত গতির কৌশলে মৃত্র- 

ত্যাগের সহায়ত] করে মাত্র । 

কটা প্রদেশে মুত্রত্যাগ প্রণালীর আকর বিন্দু যে অবস্থিতি করে, তদ্দিষয়ে 
আর কোন দদ্দেহ নাই। কারণ, পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার রোগ জনিত মৃত্রাধারের 

অন্দাড়তা উপস্থিত হইলে ইচ্ছাধীন বা অপ্রয়াসসিদ্ধ প্রতিধাবিত গতির 
কৌশলে কিছুতেই মৃন্রত্যাগ হয় না, অর্থাৎ ইহাতে এই প্রমান হয় যে মজ্জার 
গুরুতর আঘাতে অথব! তাহার বিশেষ রোগে, মৃরতযাগের আকর বিন্দু একে- 

বারে নষ্ট হইয়া! যায়। আবার ইউরিথ্ানামক নলীর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক] 
প্রযুক্ত মৃত্রত্যাগ ন! হইলে মুত্রাধারকে আপনাপনি ক্রমাগত কুঞ্চিত হইতে 
ম্বখা যায়। এনপস্থলে অসহ্য যাতন। উপস্থিত হইয়! থাকে । 

ফুসফুস, ত্বক্ ও মূত্র-যস্ত্রের ক্রিয়ার 

তুলনায় সমালোচন । 

উপরোক্ত যন্ত্র সমূহের দ্বতনত্ কার্ধ্য যাহ! পুর্বে আলোচনা কর। হইয়াছে 

শক্ষণে তাহাদিগকে তুলনায় পুমালোচন! করা যাউক। 
প্রত্যেক যন্ত্রমধ্যে, অভিষিক্ত বস্ত্রের ন্যায় এক একটী ঝিলী দেখিতে 

পাওয়া যায়, যন্ধার| তাহাদের অভ্ডান্তরস্থ রক্ত, ও বহিস্থ ভূবাসুর পার্থক্য 

রক্ষিত হইয়! থাকে । 



(৩৯) 

প্রত্যেক যন্ত্রের অত্যত্তরস্থ শোণিত হইতে, নিঃসরণ রূপে, জল, কার্বনিক 

এসিড এবং বিবিধ ঘন পদার্থ উপরোক্ত বিল্লী দারা! বহির্গত হয়, কিন্ত সক- 
লেই সমানভাবে এঁ সকল পদার্থ নিঃসরণ করে ন1, বরং তাহাদের পরিমাণের 
তারতম্য হয়। 

৬. প্রত্যেকের মধ্য হইতে অধিক ওজনেন্জল ও জলীয় বাশ্প নির্গত 

হয়, মৃত্র-ন্ত্র হইতে অধিক পরিমাণে ঘন পদার্থ, এবং ফুসফুন হইতে 
অধিক পরিমাণে বাযুবৎ পদার্থ বহির্গত হইয়। থাকে | 

ত্বক, ফুসফুস ও মৃত্রযন্ত্র এই উভয়ের ন্যায় কার্ধ্য করে, অর্থাৎ ইহা দ্বারা 
প্রথমটার মত অক্সিজেন বায়ু অঙ্গ-মধ্যে শোষিত, ও কার্বনিক এসিভ্ 
বায়ু ও জল ঘর্খরূপে বহির্গত হইয়! যায়; এবং দ্বিতীয়টার মত, ইহা! উভয় 
নাইটজেন ঘটিত ওঅধাতব লখণাক্ত পদার্৫থও বহির্গত করিয়া থাকে । 

ত্বক যদিও অপর ছুইটীর মত কার্য করিয়া থাকে, তথাপি মুত্র-যন্ত্রের 
সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, শ্রীস্মকালে ত্বক 
দারা অধিক পরিমাণে ঘর নিঃসৃত হইলে মৃত্রত্যাগ্রের হ্বাঁস হইয়া যায়। 

আবার শীতকালে তাহার বিপরীত হইয়। থাকে। 

বাতচফে00 ৪ ৪তৃশ্নাঠা. 

আয়ু বিবরণ। 

দেহ-মধ্যে ছই প্রকার শায়ু থাকে, একের নাম (097970-91728] ) 
মস্তি ও পৃষ্ট বংশীয় মজ্জা, এবং অপরটিকে (9:700807980) সিমপেখেটি'ক; 
ধল। যায়। 

মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠ বংশীয় মজ্জা, এবং যে সকল দ্গায়ুহত্র এই ছুই স্বায়ুআকর 
হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার সকলেই প্রথম শ্রেণী ভুক্ত। মন্গৃষ্যের চৈতন্য, 
বাসন! প্রভৃতি নান। প্রকার মাননিক শক্তি ইহাদিগের দ্বারাই নম্পন্ন 

হইয়৷ থাকে। র 

করোটী হইতে বস্থি গহ্বর পর্ধ্যস্ত মেরু দণ্ডের চুই পার্থ বহু সংখ্যক, 
গেংঙ্লিয় পরস্পর দ্াযু-রজ্জ, বার! সংযুক্ত থাকিয়া এক একটি শৃঙ্খলের ন্যায় 
অবস্থিতি করে, ইহার্দিগকে লিমপেথেটিক্ দ্গায়ু কহে। ইহাদিগের দহিত 
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যাবসিক কার্য্ের ফোন বিশেষ যোগ দুষ্ট হয় না, তবে পরিপাক, নিঃসরণ 

প্রভৃতি ত্রিয়া সুমম্পন্ন হইবার জন্য ইহাদের বিশেষ প্রয়োজন হইয়! থাকে । 

স্না়-তন্ততে, স্সাযুস্থত্র ও ন্বাযু-কোষ, এই ছুই গ্রকার পদার্থ দেখিতে 

পাওয়া যায়। প্রত্যেকের বিষয় অল্প আঁলোঁচন1 করা কর্তব্য। 

স্ীযুসূত্রের গঠন । 
জীবদ্দশায় যখন এই স্ায়ু-হুত্র সকল প্রক্ৃতিস্থ থাকে, তখন ইহাদিগকে 

দেখিতে অতি তৃুক্ষ সুক্ষ নির্মল কাচের নলের ন্যায়; কিন্তু মৃত্যুর অবাবহিত্ত 

পরে ইহাদের মধ্যন্ত পদার্থদিগকে চাপ বাধিতে দেখা যায়, এই সময়ে ইহা 

দিগকে পরীক্ষা করিলে, ইহাদের চতুর্দিকে একটি হুল্ম আবরণ দেখিতে 

পাওয়া যাইবে। এই আবরণের মধ্যদেশে কতকগুলি হুক্ম সাযু-সূর 

পরস্পর সংযুক্ত থাকিয়! (9515 ০1140: ) সাযু-মজ্জ! নাম প্রাপ্ত 

হইয়াছে। এই ল্লাযু-মজ্জা ও তাহার চতুষ্পারশস্থ সৃক্ম আবরণের মধ্যবর্তী 
স্থানে তলব তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়! যায়। প্রত্যেক স্গাযু-সূত্র এই- 
রূপে গঠিত হইয়া! অবশেষে বহির্ভীগে এক ঘন আবরণ লাভ করিয়। থাকে, 
ষাহাকে নিউরেলেমা কহে । 

মন্তি ও পৃষ্ঠ বংশীয় মজ্জার নান! স্থানে এবং সিমপেথেটিক ও ভ্রাণে- 

স্ত্রিয়ের ন্বায়ু সকলে আর এক প্রকার ন্বাযু-স্থত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 

পুর্ববোক্ত ন্নাযু-সূত্র অপেক্ষা! সুক্ম ও ক্ষুদ্র, ইহাদের অভ্যন্তরস্থ পদার্থদিগকে 
এক প্রকার উপাদানে নির্শিত বলিয়া বোধ হয়, এবং ইহার! পূর্বেন্ত স্গায়ু- 
শুত্রদিগের ন্যায় শুভ্রবর্ণের না হইয়া পীনত ও ধুসর বর্ণের হুইয়া থাকে । 

প্রত্যেক স্নায়ু-ত্র আপন আপন উৎপত্তি স্থানে সম্পূর্ণরূপে পৃথক. ও 
অবিভক্ত ভাবে অবস্থিতি করে, কিন্ত যখন তাহার। নিজ নিজ গম্য স্থানে 

উপনীত হয়, তখন ভাঁহাদিগকে বিভক্ত হইতে দেখা যাঁয়। শরীরের কোন 

কোন স্থানে স্নাযু-স্ত্র সকল এভ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়] থাকে, যে 

 ভাঁহাদিগকে দেখিলে জালের গঠনের মত, দেখায়, এবং শেই মেই স্থলের 

“বিবিধ ্াযুস্থত্র পরস্পর সংযুক্ত হইয়! এইরূপ জালবৎ গঠন রক্ষা করিয়া 
থাকে। স্্াযুহ্ত্রদিগের এইরূপ বিভাগ ও সংযোগে নিয়লিখিত কয়েকটা 
উপকার দর্শিয়। থাকে-- 
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১ম। প্রত্যেক স্্াযু-সথত্র, তাহার মূল ত্বব্ূপ পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার আকন 
বিন্দু বাতীত উহার অন্যান্য অংশের সহিত যোগ রাখিয়া! থাকে । 

২র়। প্রত্যেক প্রাযু-সুত্র কেবল এক স্থানের সংবাদ বহন করে না, 
তাহার নিকটবর্তী প্রদেশের তত্বও লইতে সক্ষম হয়। 

ওয়। নানাবিধ গেংগ্রিয়া বা স্সাধু-কোষের সহিত তাহাদের এইরূপ যোগ 
থাকাতে অনেক কার্ষের শুবিধা হইয়া থাকে । 

৪র্থ। প্সায়ুশ্ত্র সঙ্গল এইরূগে পরম্পরে সংযুক্ত থাকাতে এক স্থামের 

পেশী দকল একত্রে কার্ধ্য করিতে ক্ষন হয়। 

প্রায়ু-সত্র নকল নিজ নিজ গম্য স্থানে নিক্নলিখিতরূপে সমাপ্ত হইয়! থাকে । 
১ম। পেশী, শ্শৈন্মিক ও পিরাস্ বিলীতে ক্বাযু-হত্র সকল জালের 

আকারে সমাপ্ত হইয়া থাকে । 

২য়। চর্ম-মধ্যস্থিত স্পর্শকণা ও চীহ সকলে, এবং হত্তপদ মধ্যস্থিত 

কাকের মস্তকের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্মাদ্র পেকিনিয়ান্ পদাথে ইছাদের শেষ হয়। 

৩য় । চক্ষু, কর্ণ প্রদ্থৃতি ইন্দ্রিয়ের কোষ সকলে ইহাদের অস্ত হইয়া থাকে। 

৪র্থ। কোন পদাথে সংলগ্ন ন! হইয়। সুক্ষ বিন্দুতে পর্যবসিত হইতে পারে। 
৫ম। পেশীর আবরণের ভিতর ও রাহিরের দিকে যে ক কথ 

গুটিক। দুষ্ট হয়, সে সকলেও স্নায়ু স্তর বিলীন হইয়া! থাকে । 

গেংগ্রিয়ার গঠন। 
কতিপয় ত্রাযুকোষ একত্রিত হইলে তাহাদিগকে গেংগিয়া কহা যায়। 

ইহাদিগের ভিতর স্গায়ু-শৃত্র এবং স্নায়ুকণ লক্ষিত হইয়া থাকে । গেংশ্লিযা 
মধ্যে এইরূপ স্নায়ুকণ। অবস্থিতি করাতে তাহাকে ধূসরবর্ণের দেখায়, এই 

নকল স্নায়ুকণ! দেখিতে গোলাকার, এবং ইহার্দিগের ভিতর ছুইটী ফোবষবর্ধীন- 

শীল মূল লক্ষিত হয়। এইকণ! সমূহ পরস্পরের চাপে নানা আকুতি বিশিষ্ট 
হইয়া থাকে। 

স্নায়ু-সুত্রের ক্রিয়! রর 
, পুর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, মস্তি ও পৃষ্ঠবংশীর় মজ্জা, এবং লিম- 

পেখিটিক্ ছ্বাঘু সকলে ছুই প্রকার স্বাযুহুত্র দেখিতে পাওয়া! যায়, কিত্ধ 
ক 
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গ্রক্টেক প্রকার স্নাধু-হুতে আবার ছুইটী করিয়! হুত্র খাকে। ইহাদের গঠনের 
ফোন বৈলক্ষগ্য নাই, কেবল তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য দ্বারা আমর! ক্চাহা- 
দিগকে বুঝিতে সক্ষম হই! থাকি । যে সকল স্সায়ুস্ত্র তাহাদিগের সমাপ্তির 
স্থল হইতে আপন আপন উৎপপ্তি স্থানে বস্তু বা! পদার্থের অবস্থা বহন করে, 

তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে টচতন্যোৎপাদক স্বাযু কহে; আর যে সকল" 
স্ত্রের গতি মুলদেশ হইতে তাহাদের সমাপ্তির দ্রিকে পরিচালিত হয়, তাহারা 
খথালক-্রাঘু নামে আখ্যাত হইয়! থাকে । ন্সাযুক্ুত্র সকল বেরূপ গুণবিশিষ্ট 

হউক না কেন, তাহার] কেহই স্বরং ফোন প্রকার শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে 

না, বর তাহাদ্িগের দ্বার কোন কার্য নির্বাহ করিতে হইলে, রাসায়নিক, 

যাত্রিক, ভাড়িৎ সন্বন্ধীয় বা অন্য ০ঞোন উত্তেজনার সহায়তা গ্রহণ করিতে 

হয়। তাপ ও শৈত্যের দ্বারাও তাহাদিগকে উদ্চেজিত কর! গিয়। থাকে । 

বাস্তবিক ইহারা বস্তু ব! পদার্থের ভাব বা অবশ্থ] বহন করে মাত্র । চৈতন্য 

উৎপাদক ন্সাযু দ্বার! বস্ত বা পদার্থের জ্ঞান লাভ হইয়| থাকে, এবং প্রত্যেক 

সেকফেণ্ডে তাহ! ১৪০ ফুট পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া থাকে । 

সঞ্চালক-ন্নাযু পেশীর কুঞ্চন কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে, এবং ইহার এক 

সেকেণ্ডে ১১১ ফুট পর্যাস্ত গতিবিধি হইয়া থাকে । 
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্জ্রিয়ে ধে সকল দ্নায়ু বিশেষ ভাবে তাহাদিগের কার্ধা 

নির্ধ্বাহ করিয়া থাকে, তাহার! কেবল চৈতন্য উৎপন্ন করিয়। থাকে, এতদ্বযতীত, 

অন্যান্য স্ায়ুর গুণ জানিতে হইলে তাহাদের মূলদেশ পরীক্ষা! করিতে হয়। 
কারণ, তাহারা আপন আপন উৎপত্তি স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দুরে পরস্পরে 
মিশ্রিত হইয়া পড়ে । 

চৈতন্যোৎপাঁদক স্বায়ুর উপর পরীক্ষা । 
১ কোন চৈতন্যোৎ্পাদক স্নাযুকে বিভক্ত করিয়!, তাহার যে অংশ 

 শ্বাযুকোষের সহিত সংলগ্ন থাকে তথায় কোন প্রকার উত্তেজন! প্রয়োগ 

করিলে, তদন্ুরূপ অবস্থা অনুভূত হইয়! থাকে, কিন্তু যে অংশ ল্লায়ুকোষ হইতে 

ঘিযুক্ত হইয়াছে তাহাকে প্রবল ভাবে উত্তেজিত করিলেও কোন প্রকার চৈতন্য 
চা হয় না। 
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২! অধিভক্ত চৈতন্যোৎপাদক স্বাযুর যে অংশে উত্তেজন| প্রয়োগ করা 
যাইবে, বোধ হইবে যেন সেই স্নায়ুর সমস্ত শাখা প্রশাখা হইতে সেই উত্তেও 
জনার ভাব উপস্থিত হইতেছে । 

৩। কোন স্থান "অসাড় হইয়! পড়িলেও যদি ভাহার ফোন অংশের 

৯ সহিত মন্তিফের যোগ থাকে, তাহা হইলে সেইগসদ্ধিস্থলের উত্তেজনেও অসাড় 
প্রদেশে যাতন! হইয়! থাকে । 

সঞ্চালক-নায়ুর উপর পরীক্ষা । 

সঞ্চালক ক্সায়ুর কোন অংশ উত্তেজিত করিলে, সেই উত্তেজিত বিশু 

নিয়্াভিমুখে তাহার শাখা প্রশাখ! ষে সকল পেশীতে গিয়া সমাপ্ত হয়, তাহার! 

সকলেই কুঞ্চিত হইয়া থাকে। উন্ভেজিত বিন্দুর উপর দিকে যে সফল নায় 
সূত্র সেই দিকের পেশীতে পর্ধ্যবমিত হয় তাহাদের কু্চন হয় না। 

গেংগ্রিয়! ব! স্ায়ুকোষের ক্রিয়া | ইহাদের দ্বারা পদার্থের চৈতন্য 
সঞ্চালিত, স্থানান্তরিত, পরিব্যাপ্ত, ও প্রতিধাবিত হইয়! থাকে । 

বজ্ষণ প্রদেশে অর্থাৎ উরুদেশের সপ্ধিস্থলে রোগ হইলে; জাতে যে 

বেদন! উপস্থিত হয়, তাহাতে যাতনা স্থানাস্তরিত হইবার দৃষ্টান্ত দেখিতে 
পাণয়! যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্তের কোন গ্রদেশ উত্তেজিত হইলে, সেই 

উত্তেজন1 লেরিংস-স্নায়ু কক বিশেষ ভাবে মনোমধ্যে অনুভূত হয়, এবং গ্রটিস্ 

খুম্ খুস্ করিয়া তথ। হইতে কাশ উৎপন্ন হইবার চেষ্টা হইয়া থাকে; ইহাও, 
উত্তেজনা স্থানাস্তরিত হইবার পরিচয় দেয়। 

আবার চক্ষুর ভিতর গাবলভাবে সূর্বাকিরণ পতিত হইলে, মাঁসারদ্ধে'র 
ন্বায়ু সকল স্থির হইয়া যে হাচি উৎপন্ন করে, তাহাতে এ দৃষ্টান্তের পোষ- 

কত করিয়া থাকে । 

১) বজ্জনিনাদের ন্যায় কোন প্রকার অকন্মাৎ, শব্দে ষে প্রকার সমস্ত 

অঙ্গ প্রত্যক্ষ শিহরিয়াঁ কণ্টকিত হয়, তাহাতে নাযু-কোষের পরিব্যাপ্ত শক্রির” 

পরিচয় পাওয়। গিয়। থাকে । 

২। কোন একটী দত্তের বেদন। উপস্থিদ্ঠ হইলে, মুখমণ্ডলের সেই পার্থ 

ভাহা পরিব্যাপ্ত হইতে দেখা যায়। 
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৩। মূত্র-যস্ত্রের লে পাথুরী হুইলে সেই স্থানের চতুষ্পার্থ্ে বেদনা ব্যাপ্ত 

হইয়া পড়ে। 
১ম। প্রতিধাবিত গতির কার্ধ্য নির্বাহ হইতে হইলে (১) চৈতন্য উৎ- 

পাঁদক নায়, (২) ম্নায়ুকোষ, এবং (৩) সঞ্চালক-ন্নাযুর পরস্পর সংযুক্ত 

থাকার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই তিন অবস্থার একটীয়” 
অভাব থাকিলে, প্রতিধাবিত গতির ক্রিয়া! সম্পন্ন হইছে পারে না, কিন্ত প্র 
সামগ্রীত্রয়ের পরম্পর সংযোগে পদার্থের চৈতন্য, চৈতন্যোতৎ্পাদক স্্ায়ু 
হইতে ম্নাুকোষ মধ্যে আনীত হয়, এবং তৎপরে ইহা হইতে সঞ্চালক-ম।য়ুর 
ভিতর দিক। কার্য করিবার শক্তি প্রবাহিত হইয়া থাকে। 

২য় প্রত্যেক গ্রতিষ্বাবিত গতির কার্য্য অগ্রয়াসদিদ্ধ, অর্থাৎ মন্গষ্োর 

ইচ্ছায় সাহায্য ব্যতীত এ কার্যয সম্পন্ন হইয়া! থাকে, কিন্তু জীবের মাননিক 

শক্তি, এই ক্রিয়াকে আপন আয়ভ্তাধীন করিতে পারে। 

৩য় । জীবের সুস্থাবস্থায় প্রতিধাবিত গতির কার্্যের বিশেষ মর্ম থাকে, 

ভার্থাৎ তত্র! দেহের মঙ্গলার্থ নানা আবশ্যকীয় কার্য নির্বাহ হইয়া থাকে, 

কিন্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইলে, যে সকল প্রতিধাবিত গতির লক্ষণ প্রকশ 

পায়, সে সকলেই অর্থহীন এবং অনাবশ্যক, দৃষ্টান্ত দ্বার ইহদের পক্ষ 
সমর্থন কর যাইতে পারে । 

পরিপাক স্বন্বীর নলীমমূহের সঞ্চালন, শ্বাস-গ্রশ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদন; ও 

কফনীনিকার উপর সৃর্ধ্যকিরণ পড়িপে চক্ষুদ্বয়ের পল্লব কর্তৃক গাহাদিগকে আবৃত 

করন, প্রহৃতি কার্য্য সুস্থাবস্থায় প্রতিধাবিত গতির দ্বার নির্বাহ হইলে বিশেষ 

উপকার সাধন হুইরা থাকে ;কিন্ত মুগী ও ধনুষ্হ্ক!র রোগে এবং বিষাক্ত 

নগর দংখলে এ প্রতিবাবিত গতির কৌশলে পধ্যায়ন্রমে যে সকল আক্ষেপ 

উৎপন্ন হইয়! থাকে, তন্থার1 কোন ফল ল:ভ হয় না। 

৪। কোন পেশীস্তুক্ধ সঞ্চালক-্ায়ুকে উত্তেজিত করিলে, সেই পেশী- 
"স্কুঝিত হইতে পারে বটে, এবং উত্তেজনার পদার্থ স্থানান্তর করিবামাত্র পেশীর 

কুগ্চন বদ্ধ হইয় যায়) কিন্ত কোন স্নায়ুকোষের উত্তেজনা করিলে, সেই 

উত্তেজক সামগ্রী স্থানান্তরিত করিলেও প্রতিধাবিত' গন্ভির ক্রিয়া কিরৎকাল 
কান্তি দুচারুদূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে । 
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সবশেষে ইহা বল! বাহুল্য যে, কোন প্রকার অবস্থা আাধু-ফোষ হর্তৃক 

গ্যানাস্তরিত, পরিব্যাপ্ত ও প্রতিধাবিত হইবার কালে তাহ! সঞ্চালিত হইয়াও 

থাকে। 

ৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা! ও তাহার স্মীয়ু বিবরণ । 

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা মেরুদণ্ডের গহ্বরে লম্বভাবে অবস্থিতি করে। যেডুলা 
বা অধঃমন্তি্ষ দ্বার ইহা উপরের দিকে মন্তিফের সহিত সংলগ্ন থাকে, 

এবং কটিদেশস্থ দ্বিতীয় কশেরুকার নিকট তাহ! সুক্ষ হৃত্রে পর্যযবলিত হই! 
পড়ে। ইহ1 উভয় শ্বেত ও ধূসর বর্ণের কোমল স্সায়ু-পদার্থে নির্মিত? ইহাল্প 
সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকের মধ্যস্থল যেন বিদীর্ণ হইয়! ইহাকে দ্বিভাগে বিভক্ত 
করিতেছে বলিয়৷ বোধ হয়, কিন্তু পরীক্ষা! করিলে দেখা যাইবে যে, পৃষ্ঠবংশীয় 

মজ্জার অতি হঙ্কীর্ণ অংশ দ্বারা এই দুই বিদীর্ণ স্থানের পার্থক্য রক্ষা হইতেছে, 
এবং এই মজ্জার ছুই ভাগ পরম্পরে সংযুক্ত রহিয়াছে। এই যোজক পদাখের 
মধ্যস্থলে একটা লম্বমান সুক্ষ ছি্র পৃষ্ঠবংণীয় মজ্জার সর্বত্র ব্যাপিয়৷ অবস্থিত 
করে, এবং তাহার সহিত অধঃমস্তিষ্কের ৪র্থ গহ্বরের সহিত যোগ দৃষ্ট হইয়! 
থাকে। ইহার সম্মুখ ও পশ্চদ্দিকের বিদীর্ন প্রদেশে পায়ামেটার নামক 

বিশ্লী রক্তবহানাড়ী সমূহকে বহন করিয়। ইহার পুষ্টি সাধন করিয়! থাকে । 
পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার প্রত্যেক অর্থভাগ তিনটা ম্লাযুরেখা দ্বারা আবার 

তিন সমান ভাগে বিভক্ত হইতেছে, ইহাদিগকে মজ্জার সন্ুখস্থি, পার 
স্থিত, এবং পশ্চাদ্দেশীয় স্তস্ত বল] গিয়া! থকে, প্রথম ছুটীর মধ্য হইতে 

মজ্জার সপ্গুখ স্নায়ু শ্রেণী উথ্িত হয়, এবং শেষ ছুই স্তম্ভের মধ্য হইতে মজ্জার 
পশ্চান্দেশীয় স্ায়ু শ্রেণী উখিত হইয়া থাকে । এই হইন্সাযু-শ্রেণী কিঞিৎ, 

দুরে পরস্পরে সংঘুক্ত হইয়! এক হইয়া যায়, ছুংয়র মিলনের পৃর্ষের পশ্চাদদেশীয় 

মু দকল ঈষং ম্কীত হইয়া স্সারুকোষ ব1 গেংগ্লিয নিশ্মাণ করিয়। থাকে 

মেরুদণ্ডের গহ্বর হইতে মজ্জার স্নায়ু সকল, প্রত্যেক কশেকুকা্” 
মংযোগ জনি এক একটা ছিদ্রদিয়। বহির্গত হইয়৷ নানা শাখা প্রশাখ|র 

বিভক্ত হইয়। ত্বৃন্য ও পেশী সমূহে পর্যবসিত হইয়া থাকে । মজ্জার প্রত্যেক 
পার্খ্ব হইতে একত্রিশ যোড়] বায়ু এইরূপে বহির্থিত হই থাকে। 
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মজ্জায প্রস্থভাগ ছেদন করিলে, বিভক্ত গ্রদেশের বহির্ভাগে শ্বেচবণের 

এবং তাহার মধ্যস্থলে ঈষৎ লাল ও ধূসর বর্ণের পদার্থ দেখিতে পাওয়া 

যায়। 

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার ক্রিয়! 
স্বাযু-কোষের যত প্রকার ক্রিয়ার কথা পূর্বের্ব উল্লেখ কর! গিয়াছে, 

ততৎসমুদায়ই আর পরিক্কাররূপে এই মজ্জীর ছার] সম্পন্ন হইয়া থাকে; এক্ষণে 
ইহার ক্রিয়! গ্রণালীর সংক্ষেপ আলোচন! কর! কর্তব্য । 

বিবেচন1 করিরা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে ঘে, পৃষ্ঠবংশীয়মজ্জার দ্বার! 

ছুই, উদ্দেশ/ সাধিত হইয়া থাকে । ১ম ইহা সমস্ত আক্গের বিবিধ প্রদেশ 
হইন্ডে বিবিধ প্রক্কার চৈত্ন্যের বাহক হইয়া তৎসমুদায়কে মস্তিক্ষে লইয়] 

যায়, আবার তথাকার আদেশ বহন করিয়া অঙ্কে প্রতাক্ষে লইয়! গিয়া 

থাকে। ইহার বহন-শক্তির পক্ষসমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটা 
পরীক্ষিত সঙ্যের উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 

১। মজ্জার পশ্চাদ্দেশীয় শগায়ুহ্ত্রদিগের চৈতন্য এই দিকের স্তস্ত স্বারা 
পরিচালিত ন! হইয়া মজ্ঞা-মধ্যস্থিত ধূলর বর্ণের পদার্থের ভিতর দিয়া গমন 
পূর্বক মন্তিক্ষে উপনীত হইয়া থাকে । 

২। আবার এক পার্থর চৈতনা দেই দিকের মজ্জান্থি ধূসর পদার্থের 

ভিতর দির] গমন ন! করিয়া অপর পার্থর ত্ররূপ পদার্থের মধা দিয়! চালিত 
হইয়া থকে । ইহাতে এই স্থিরীকৃত হইকেছে যে, প্রত্যেক পার্থের চৈতন্য, 

মজ্জার এক পার হইতে অপর পার দিয়া! গমন করে," মজ্জার মধ্যস্থলে 

ভাহাদের সংযোগ হইয়া থাকে; এবং সেই জন্য মজ্জার পশ্চান্দেশীয় স্তত্তের 

ফোন এক পাশের রোগ হইলে তাহার অপর পারশ্থের পক্ষাঘাত হইয়] 
থাকে । ণ 

*৮ ৩। ম্পর্শহ্রান, বেদনা, তাপ, ?শত্য এবং পেশীর কুঞ্চন প্রভৃতি সকল 

গ্রীকার টচতনা, ভিন্ন ভিন্ন হথত্র দিয়! গমনাগমন করিয়া! থাকে, পেশীর কুঞ্চন 
নিত চৈতনা ব্যন্থীত, পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার মধ্যে আর সর্বপ্রকার টচতন্োর 
সহযোগ হইয়া থাকে । 



(৪৭ ) 

৪) পৃষ্ঠটবংশীয় মজ্জার পশ্চান্দেশীয় স্তস্ত সকল প্রতিধাঁবতি গতি 
শাহাষ) করিয়া থাকে । 

৫) মজ্জার সম্বুখ স্ডস্ত ও তম্মধ্যস্থিত ধূসর পদার্থের ভিতর দিয় মস্তি- 

ফের আদেশ পরিচালিতপ্ছইয়। থাকে 1 

৬। মঞ্চালক-স্নাষুর চৈতন্য, চৈতন্যোতপাদক্ক ্বাযুর চৈতনোর ন্যায় অজ্জার 

মধাস্থিত ধূসর পদার্থের ভিন্তর দিয়! পারাপার না "হুইয়, কেবল অধঃব্তিফের 

সম্মুখ-ন্তস্তের ভিতর দিয়! গমনাগমন করিয়া থাঁকে। অতএব এই স্থানের 

বিভাগে নিয়স্থ সমস্ত অঙ্গ অসাড় হইয়া যাঁয়। 

৭) পুর্ব্বে যাহ। যাহা উল্লেখ করা গেল তাহার মর্ম এই যে, নানাপ্ররার 

পদার্থ ও কাধ্যের চৈতন্য মজ্জার এক পার হইতে অপর পার দিয়! উর্ধগামী 

হইয়া মস্তিষ্ষে উপনীত হয়) আর, মন্তিফ্ষের আদেশ সঞ্চালক-নগাধু দ্বার! 
বাহিত হইয়। অধোমস্তিক্ষের কেবল সনুখ স্তম্তদ্বয়ের এক পার হইতে অপর 
পার দ্বিয়। অঙ্গের নানাপ্রদেশে অবতরণ করিয়া! থাকে । 

২য়। পৃষ্টবংশীয় মজ্জার গঠনে অসংখ্য জায়ুকোঁষ সন্নিবেশিত হইব! 
থাঁকে বলিয়1, হ্বারু-কোষের ন্যায় ইহার দ্বারাও পদার্থের চৈতন্য আর সুচার- 
রূপে পরিচালিত, স্থানাস্তরিত, পরিব্যাপ্ত, ও প্রতিধাবিত হইয়। থাকে । 

বাস্তবিক. মস্তিষ্কের ন্যায় ইহাও কতকগুলি গুণবিশিষ্ট হইয়া! গলাধঃ- 
করণ, শ্বাস প্রশ্বাস-ভ্রিয়! সম্পাদন, প্রভৃতি বিবিধ কার্ষোর উপর কর্তৃত্ব প্রকাশ 
করিয়া! থাকে । 

জীব যখন নিদ্রায় অচেতন, তখনও তাহার ডায়াফাম পেশীর 

কুঞ্চন, পঞ্জরাস্থিদিগের উত্থান ও পতন প্রতি কার্যের আবশ্যক হইয়া 

থাকে; অতএব যর্দি এই সকল ক্রিয়া সম্পাদনের ভাত ফেবল 

মস্তিক্ষের উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে নিদ্রা ঘোরে বিল্মন্তি 

সাগরে নিমগ্ন হইয়া তাহার শ্বাসরোধের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত ইহা 
পরীক্ষা দ্বার! স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মন্তিফ্ধের সহিত এই মড্জার বিয়োগ 

লাধন করিলেও ইহার মানা প্রকার ভিডি গতির কার্য্য সম্পঙ্জ 
হইয়! থাকে । 

লিখন, পঠন, বাক্যোচ্চারণ, সোপানাৰন্ধরণ। চলন) দৌড়ান এগ্ডাতি 
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মাদাবিধ কার্ধা পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাঁর দ্বার প্রতিধাবিত্ত গতির কৌশলে মন্তিকষের 
লাকাযা বাতীত অভি ভুচাকুরূপে সম্পন্ন হইয়া, থাকে; একারণ তাহাদের 
নির্ধাহে শীর শ্রান্তি অন্থভুত হয় না। তবে এস্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, 
মস্তিষ্ক সর্ব প্রকার কার্য্কে আপন আয়ত্তাধীন করিয়; রাখিতে পারে । 

মন্ডিফের বিবরণ। 

মস্তিষ্ক একটি জটিল যন্ত্র বিশেষ, ইহ1 নান! ক্সায়ু-মংশে বিভক্ত | ইহা 
পঞ্চাৎ এবং অধোভাশগের শাম অধঃমন্তিক্ষ (1900119, 0)10069,) অধ, 

মন্তিফ নিয়ে ধীরে ধীরে পৃষ্ঠবংশীয় নজ্জায় পর্যবসিত হইয়া থাকে, কিন্ত 
উপরের দিকে ইহ! আপন ছিদ্রের সহিত প্রশস্ত হইয়! 5র্থ কোঠর (4 6) ০৮- 
ঠ$015. ) নির্মাণ করিয়! থাকে । এই €োঠরের উপরিভ।গে যে ক্াযুচাগ 

ঝুলিতে থাকে তাহাকে ক্ষুদ্র বা মধ্যমন্তিফ (0976১01100),) কহে। অধ" 
মন্তিফ হইতে সুত্র সকল, অধোদেশ পর্যন্ত প্রস্থে বিস্তুত হইয়া সেতুর আকার 
ধারণ করিয়া থাকে, ইহাদের সমট্টকে পন্দ ভেরোলাই কছে। আবার 
অধোমভ্িষের লদ্ঘমান শুত্র সকল এই সেহুকে অতিক্রম করিয়া তাহার 
লমুর্খীন হইয়। দুই প্রশস্ত ক্সাযু-রজ্ছুতে পর্যবসিত হয়, ইহাদিগকে (019 
09795 ) ক্রেরা-সেরিত্রাই বলা যায়। ইহাদের উপরিভাগে এক চাপ স্নায়ু 

চারিটী গুটিকায় বিভক্ত হইয়া থাকে, যাহাদিগরকে (09:1১07% 0991. 
£5০0108 ) করপোর] কোয়াড়িজেমিনা কহে। এই করপোরা এবং উপরোক্ত 
ক্রযনার মধ্যে একটী সন্গীণ হুড়ঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়ঃ যন্ধারা ৪ 9৫ কোঠরের 
অহিত ৩য় কোঠরের যোগ রক্ষ। হইয়া! থাঁকে। ক্রেরা সেরিব্রাই সম্মুখে ছুই 
বৃহৎ চাপের ভিতর গমন করে, ইহাদিগকে (07৮10 $1815201) অপটিক্ 
খেগামাই কহে । এই ছুই আ্াযুচাপের ব্যবধানে যে সক্কীর্ণ স্থান হৃউ হর 
তাহারই নাম তৃষ্ভীয় কোঠুর | | 
*. এই গহ্বরের ছা বিল্লীবৎ,পন্ষার্থে নির্িত, ইহার ঠিক সম্মুখ অংশ অতি 

সুদ্ছে হামু-পদ্ার্থ দার] বন্ধ, কিন্তু ভাহ!র হই পার্খে হইটী ছিত্র দেখিতে পাওয়। 

' স্বায়? বন্দার। তৃতীয় ফোঠর অপর ছুইটী বৃহৎ কোঠরের সহিচ্চ সংযুক্ত থাকে । 

ইছায; উভয় পা্বস্থিত উত্মন্তিক্কের অর্ডভগ (0979:91 1350, 2573755:9.) 
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মধো অবস্থিতি করে, এবং ইহান্দিগকে পার্খকোঠর (196681৩0৮০৩ 3 

কহে। উর্দামস্তিক্ষের অর্ধভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়! সম্মুখে; পশ্চাতে 
€ নিয়ে বিস্তুত হইয়া থাকে, এবং পার্শবকোঠরও ইহার অনুসরণ করে । 
করপান্ গ্রায়েটাম্ নামক, একচাপ স্নায়ু এই পার্শকোঠরের তলদেশ নির্মাণ 
ক্ষরিয়া থাকে, এবং ক্ররা-সেরিব্রাই স্সাযুরজ্জর' হুত্র সকলকে ইহার ভিতর 
পর্ধ্যস্ত প্রবেশ করিতে দেখা যায় । 

ছুই পার্বস্থিত উর্মস্তিষ্কের গ্রত্যেকডাগ এত প্রশস্ত যে, উপর হইতে 
দৃষ্টি করিলে পূর্বোল্লিখিত মস্তিষ্কের অপর অংশ নমৃহ আর ঢৃট্টিগোচর হয় না, 
তাহারা উহাদিগর্কে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়! রাখে । ইহার পরস্পরের 
বাবধানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পুথক থাকিয়া, নিয়ে করপাস্মকেলোদাম্ নামক 
শ্নাু-পদার্থের নিকট সংযুক্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি ঘন শ্রায়ু-স্ত্র প্রস্থে 
বিস্তুত হইয়া করপাঁদ্ কেলোসাম্ নির্মাণ করে। উদ্ধমন্তিফের বহির্দিকে 
অসংখ্য ভাজ দৃষ্ট হয়, প্রত্যেক ভাজের ব্যবধানে পায়ামেটাঁর নামক ঝিল্লী 
প্রবেশ করিয়া থাকে । 

অধঃমস্তিফ ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার বহির্দেশে খেঁতবর্ণের এবং অস্তপ্রদেশে 
ধৃসয় বর্ণের পদার্থ লক্ষিত হয়, কিন্তু উর্ধ ও মধ্যমস্তিক্ষে তদ্বিপরীত ; অর্থাৎ 
তাহাদ্দের বাহিরে ধূসর বর্ণের ও ভিতরে শ্বেত বর্ণের পদার্থ লক্ষিত হইয়া 
থাকে । আবাঁর অপটিক_-থেলামাই ও করপোরাক্্রাইয়েট! নামক স্বায়ু-চাপের 
সর্ববস্থানে ধূসর ও খ্বেতবর্ণের পদার্থ মিশ্রিত হইয়া থাকিতে দেখিতে পাওয়। 
যার। ৃ 

, এক্ষণে মস্তিষস্থিত যে সকল অংশের নাম উল্লেখ কর গেল, একে একে 

তাহাদের ক্রিয়ার আলোচনা কর। যাউক। 

অধঃমস্তিকের ক্রয়! । 

১। মন্তি্ষ ও পৃষ্ঠবংশীয় মক্জার সন্ধিস্থলে অধঃমগ্ডিষ্ক অবস্থিতি করে 
বলিয়া, অধোদেশের চৈতন্য এবং উদ্ধভাগের আদেশ ইহাদ্বারা অতি স্ুচার- 
রূপে বাহিত হই থাফে। | 

২। ইহা স্বাস-ক্রিয়ার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। কারণ, ইহ! 
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জেঙা! গিক্াছে যে, অখোমস্তিক্ষ স্পর্শ না করিয়া! উপরেয় অন্ত ও নিয়ের 
পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জ! ক্রমান্বয়ে নষ্ট করিলেও শ্বাস প্রশ্বাশ বদ্ধ হয় না, কিন্ত অধো- 
মন্তিফ কোন প্রকারে আঘাভ প্রাপ্ত হইলে, বিশেষ ইহার মধ্যস্থিত ভেগাস্ 
বায়ুর উৎপত্তি স্থান নষ্ট হইলে, শ্বাসক্রিয়া একেবারে রহিত হুইয়] যায়। 
ইহা গ্রতিধাবিত গতির কৌশলে শ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে । রর 

৩। ইহার উত্তেজনে আক্ষেপ উৎপন্ন হুইয়! প্রবল ভাবে শ্বাস ত্যাগ হয়, 
এবং ক্রমে খাস-রোধ হইয়! যাঁয়। এই জন্য ইহাকে আক্ষেপ উৎপাদক 
বলিয়। নির্দেশ কর! হইয়াছে । অধোমস্তি্ষে রক্তআোত প্রবাহিত হইতে না 

দিলে, উহাতে অক্সিজেন বায়ু আসিতে পারে না, এবং তজ্জন্য আক্ষেপ উৎপন্ন 
হয় ও প্রবলভাবে শ্বাস-ত্যাগ হইয়া শ্বাস-রোঁধ হইয়া থাকে । 

৪1 আঅধোমন্তিক্ক গলাধঃকরণ প্রণালীর আকর স্থান, কারণ, উদ্ধ ও মধ্য 

মন্তিফ নষ্ট করিয়াও জীবকে আহার খণ্ড ও পানীয় তরল পদ্দার্থ অধংস্থ করিতে 

দেখ! থিমাছে। 

€। অধোমস্তিক্ষ কর্তৃক প্রতিধাবিত গতির কৌশলে অন্নবহা-নলী ও 
পাকস্থলীর সঞ্চালন হইয়া থাকে । ইহার উত্তেজনে বমন হয়, ইহার রোগ 
হইলে বমন হয়, এবং অনেক বিষাক্ত পদার্থ ইহাকে উত্তেজিত করিয়া বমন 

উৎপন্ন করে; এই জন্য ইহাকে বমন ক্রিয়ার আকর বলিয়। থাকে। 
৬। ইহা বাঁক্যোচ্চারণের সহায়ত1 করিয়া থাকে। 

৭। অধোমস্তিষস্থিত কতকগুলি স্নায়ুকোষ কর্তৃক সর্ধ্বাঙ্গের ধমনী-শক্তির 

রক্ষ। হইয়া! থাকে । কারণ ইহার নি্স্থ মজ্জাকে বিভক্ত করিয়া সমস্ত ধম- 
নীকে শিথিল হইতে দেখ। গ্রিয়াছে । এইজন্য ইহাঁকে ভেসোমোটার আকর 
বলিয়৷ থাকে। 

৮.। ভেগাস ক্াযু কর্তৃক ইহার উত্তেজনে হৃৎপিণ্ডের শব্দের উপশম কর! 
যাইতে পায়ে, অতএব ইহ! ঘর হৃৎপিণ্্র অতিরিক্ত কার্য্যের দমন হয় । 

»। ইহায় দ্বার! প্রতিধাবিত গতিয় কৌশলে লালা ও পেনক্রিয়/টিক্ 
দ রস-নিঃসরণ হইয়। থাকে ।+. 

১*) লারভাইকেল্ সিমপেখেটিক্ কর্ডক ইহা দ্বারা চক্ষের কনীনিক' 
গীত হয়। 
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পনস্-ভেরোলা'ই ও ক্ররাসেরিত্রাই দিগের ক্রিয়া । 
১। মস্তিষ্কের আদেশ এবং নিম়স্থিত মজ্জার সংবাদ ইহাদের মধ্যদিয়া 

গমনাগমন করিয়। থাকে ! 

* ২। ইহারা সমস্ত গভিবিধিকে একভাবাপর করিয়! রাখে, কারণ) ইহা- 

দিগের বিভাগে নান! প্রকার গতির ব্যতিক্রম হয়। 

ক্ররাসেরিব্রাই হইতে তৃতীয় যু উৎপন্ন হইয়া চক্ষে গমন করে; একারণ, 
ইহার সহিত চন্কুর কোন কোন গতির যোগ দুষ্ট হয়, আবার ইহার একটির 
বিভাগে জীবকে সুস্থদিকে ক্রমাগত ঘুরিতে দেখ! যায়। 

করপোরা-কোয়াড্জেমিনাদিগের ক্রিয়া । 
১। নেটিস্ নামক ইচাদ্দিগের ছুই সম্মুখস্থ গ্বায়ুগুটিকা তারা চক্ষু 

মণ্ডলের গতি ও তাহার কনীনিকার কুঞ্চন কাধ্য নির্ধ্বাহ হইয়! থাকে । আবার 

টেষ্টিস্ গুটিকাদ্বয়ের উত্তেজনে কনীনিক প্রশস্ত হইয়! যায় । 
২। একপার্খের ছুটা গুটিক! নষ্ট হইলে অপর দিকের চক্ষু অন্ধ হইয়! যায়, 

একারণ+ ইহাদিগকে দর্শনের আধার বলিয়া থাকে । কিন্তু ইহার্দিগের একাথি- 

পতা করিবার ক্ষমত। নাই। কারণ, করপোর!, অপটিক্থেলামাই। এবং 

' মন্তিদবস্থিত অসংখ্য ঘুর্তি ভাজের স্ুস্থাবস্থাতে গ্রকৃত্ত দর্শন হইয়া থাকে । 

৩। ইহারাঁও নানা প্রকার টা শাসক বলিয়। নির্দিষ্ট হুইয়াছে। 

করপোরা-্রায়েটা ও অপটিকৃ-থেলামাই দিগের ক্রিয়া! । 
১। ইহার! একপার্থ্ে কোন প্রকারে নষ্ট হইলে, শরীরের অপর দিকের 

অন্ধাঙ্গের চেতনা! এবং গতিশক্তির বিলোপ হইয়া থাকে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির 
কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের রোগে কদাচ 
এক পার্বেরই সমস্ত অঙ্গ অবশ ও গতিহীন হইতে দেখা গিয়া থাকে। 

২। কেহ কেহ করপোরা-স্রায়েট!কে সমস্ত গতিবিধির নিরস্ত! ও শাসক 
বলিয়। নির্দেশ করেন, এবং অপটিকৃ-খেলামাইকে সমস্ত চৈতন্যের প্রন 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তের এখনও প্রমাণাভাব । 

৩) ইহারা, সমন্ত অপ্রয়াসলিদ্ধ প্রতিধাবিত গতির নিয়ন্তা বলিয়াও 

উিলিখিত হইয়াছে । | 



(৫২ ). 

মধ্যমস্তিহ্ষের ক্রিয়া | 

১। ইহা! বিশেষ ভাবে শরীরস্থ সমস্ত পেশীকে এক নিয়মে বদ্ধ করিয়! 

তাহাদের সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে; হজ্জনয ইহাকে লমস্ত 
পেশীর শাসক বল যায়। একারণ, জীবের মধ্যমস্তিকধ অল্পে অল্পে তুলিন্! 

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার গতির স্থিরত1 নাই, মেআন 

উড়িতে, ঘসিতে বা ঈড়াইতে পারে মা; মত্ত ব্যক্তির ন্যায় অটৈতন্যাবস্থায় 

পড়িয়া থাকে । কিন্তু ভাঁহার বাসন1, চেতনা, স্মরণশক্তি প্রভৃতির কিছুরই 
বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় ন।। 

২। পূর্বে ইহ! ইন্ড্রিয়পরতার আধার বলিয়া! উল্লিখিত হইত; কিন্ত 
এখন সে সিদ্ধান্ত নান। বৈজ্ঞানিক দ্বার] অগ্রাহ্য হইয়াছে। 

উদ্ধমস্তিফের ক্রয়! । 

৯। যে সকল বিষয় বা ভাব আমাদের মনোমধ্যে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে 

মুদ্রিত হয়, উর্ধমস্তিক্ষ দ্বার। আমর] তাহাদিগকে অনুভব করিতে পারি, এবং 

ইহ! দ্বারা সে সকল বিষয়ের অবস্থানুসারে আমরা তাহান্দিগকে বিচার করিতে 

সক্ষম হইয়া থাকি । 

২। ইহার দ্বারা আমরা প্রতে/ররখিষয় বিবেচন1 করিয়1 ভদ্দণ্ডে আবশ্য- 

কমত কার্ধ্য করিতে প্রস্তত হইতে পঁরিগ 

৩1 ইহারই দ্বারা আমরা বিবেচ্য বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়। অন্য প্রকার 

চিন্তা বা কল্পনার কালে তাহাদিগকে পুনরালোচন। করিতে সমর্থ হই। 

৪। মানসিক উত্তেজনা, ভাব, বিচার শক্তি, বৃদ্ধিবৃ্তিঃ স্থৃতি, চিন্তা, 

অনুমান ও নান। প্রকার কল্পনার বিষয় মনোমধ্যে উদ্দিত করিতে হইলে, 

উর্দমন্তিক্কের সাহায্য একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ । 

নিম্নলিখিত পরীক্ষিত প্রমাণ দ্বারা উ্মস্তিষ্কের ক্রিয়ার পক্ষ সমর্থন 

কর! যাইতে পারে» *. 

১। উদ্ধমন্তিফ কোন প্রকাঁয়ে আহত হইলে, কিন্বা সংন্যাস রোঁগ জনিত 
ইহা'র উপর চাপ পতিত হইলে, জীবকে সর্ব প্রকার মানসিক কাঁধে বঞ্চিত 
থাকিতে দেখা যায়। 
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২। মন্ষোর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে পরিমাণে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির 

বিকাশ হয়, সেই পরিমাণে এই উর্ধমন্তিফকে রৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় । 
৩। মানপিক বৃত্তি সমুহের উৎকর্ষানুনারে ইহাকে যেমন পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট 

দেখ যায়, মন্তিক্ষের আর কোন অংশকে এইরূপ হইতে দেখ যায় না! 1 
৪। জরায়ুর অন্তর্গত জীবের উর্ধমন্তিক্ষ কোন প্রকারে চিরবিকৃত হইয়া 

পড়িলে, বয়োবৃদ্ধি্ন সহিত তাহার কোন মানমিক বৃত্তির বিকাশ পাষ ন। 
মস্তিহ্ষন্থিত অসংখ্য ভীজের ক্রিয়।। 

১। ইহাদ্দিগকে অল্পে অল্পে তুলিয়া লইলে জীবের মানলিক বৃত্তি কিবা 
গতিশক্তি, কাহারও বৈলক্ষণা দেখিতে পাওয়! যায় না; সেই জন্য ইহাদের 

কোন বিশেষ ক্রিয়া নাই বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই নকল কুগুলা* 

কার পদার্থের উপরিস্থ ধূমর ন্নায়ু-অংশের রোগ উপস্থিত হইলে জীবের বিকার 
লক্ষণ অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এবং কখন কখন তাহ] ছার! মুগীগ্রস্থ ব্যক্তির 
ন্যায় কোন কোন পেশী শ্রেণী আক্ষিপ্ত হইয়া! উঠে। এমন কি এই কুশুল- 
দিগের এক স্থানের উত্তেজনে গ্রীবাস্থিত পেশী সমূহের কুঞ্চন, অপর স্থানের 
উত্তেজনে সম্মুখ পদদ্ধয়ের বিস্তাবণ, তৃতীয় স্থানের উত্তেজনে পশ্চাৎৎ পদদ্য়ের 
কুঞ্চন ও চতুর্থ স্থানের উত্তেজনে চক্ষু ও মুখপ্রদেশস্থ পেশী সমূহের কুঞ্চন 
কাধ্য সম্পন্ন হইয়! থাকে । 

কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা পেশীর কুঞ্চন-কার্যের জন্য নির্দিষ্ট নহে, 
যেহেতু তাহাদের অভাবেও অভি সুন্দররূপে পেশীর কুঞ্চন-কার্ধয নির্বাহ 
হইন্স] থাকে । 

তবে €8[):898% ) এফেসিয়া বা বাকরোধ রোগে বামপার্থ্ের সম্মৃখস্থিত 

তৃতীয় কুগুলের পশ্চান্ভাগ নষ্ট হইতে দেখা যায়। একারণ, মস্তিষ্ষের 

এই অংশের সহিত বাক্যোচ্চারণ-প্রক্রিয়ার কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া 

বর্ণিত হইয়াছে । আবার বামদিকের রোগের প্লহছিত প্রায় দেহের দক্ষিণ 

ভাগের পক্ষাঘাত হইয়] থাঁকে। ইহা কথিত আছে যে, হাম পার্থের মস্তি 

দক্ষিণ মন্তিক্ষাপেক্ষ! বৃহৎ ও কুগুল[কার, সেই জন্য বাম মন্তিফ বাক্য মকর 

সহযোগী হয়, এবং তজ্জন্যই শরীরের রন অংশ অধিক কার্ধ্যকারী হইয়া” 
থাকে । 5 
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কি প্রণালীতে মস্তিফ বিবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়! থাকে, তাহ] স্থির 

নিশ্চয়রূপে বলা বড়ই কঠিন; তবে এ পর্য্যস্ত বলা যাইতে পারে যে, উচ্চতম 
বুদ্ধিবৃত্তির কার্ধয ব্যতীত, অপর অপর ক্রিয়া একটা পার্খের দ্বার! নির্ধ্বাহ হইতে 
পারে। কারণ, ইহ। দেখ] গিরাছে যে, এক পার্থর উদ্বমন্তিফ নষ্ট ব] শুষ্ক হইয়। 

গেলে, অপরটীর দ্বার! সাধারণ কার্ধ্য নির্বাহ কর! যায়। কিন্তু একটী পদার্থ বা ৃ 

বিষয়ের নানা অবস্থ1 ছুই উদ্ধমন্তিষ্ কর্তক আনীত হইলে, মন তাহাদিগকে 

একত্রীভূত করিতে সক্ষম হয়, এবং একটী কারণ হইতে নানা ভাবের 
উদয় হইলে, মন তাহাদিগকে এক করিয়] দিয়া থাকে। 

পদার্থের চৈতন্য শরীরের এক পারব হইতে উত্থিত হইয়া! অপর পার্শ্বে 
উদ্ধামন্তিক্কের ভিতর গিয়া! উপস্থিত হয়, এবং এখান হইতে আদেশও পার্শ্ব 

পরিবর্তন করিয়া থাকে; তজ্জন্য এক দিকের উর্দধমন্তিক্ষের চৈতন্য বিশ্ব] 

গতি নষ্ট হইলে, অপর দিকে সেই অবস্থার ফল দেখিতে পাওয়া যায় 

নিয়লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা উর্দমস্তিফষস্বিত নান! অংশের স্বতন্ত্র ক্রিয়া 
থাকার পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারেঃ-- 

১। পরিপাক প্রণাঁলীর অন্তর্গত যকৃৎ, পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্রের েমন 

স্বতন্ত্র কার্ধ্য দেখিতে পাওয়া! যায়, ইহাঁরও তেমনি নানা অংশের স্বতন্ত্র ক্রিয়া 

থাকা সম্পূর্ণ সম্তব। 
২। শৈশবে, ব্যক্তিগত মনোবৃত্তির প্রাখর্যান্থসাঁরে এক একটা বিষয়ে মনকে 

বিশেষভাবে তাহার অনুসরণ করিতে দেখা যায়। সমস্ত মস্তিফকে এক একটা 

বৃত্তির উত্তেজক মনে কর! অত্যন্ত অসঙ্গত, তাহা সাধারণ ভাবে মনের উপর 

কর্তৃত্ব করিতে পারে, কিন্তু একটী বৃত্তিকে স্থন্দররূপে বিকাশ করিয়। অপরটিকে 

জড়বৎ করিয়! রাখিতে সক্ষম নছে। 

৩। বাতুলের কতকগুলি মনোবৃত্তিকে সতেজ ও অপর কতকগুলিকে 

নিস্তেজ ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়) ইহাতে মস্তিষ্কের নানা অংশের 
অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়! গস! থাকে । 

$৪1 কোন কোন মনোবৃতি শৈশবে, আবার কতকগুলি বার্ধক্য 
নকসিত হয় বলিয়াও মণ্তিক্বের নানা! অংশের শ্বতন্ত্র কার্ধের পরিচয় পাঁওয়] যায়। 

৫॥ উর্ঘমন্তিষ্ষের মধ্যে যে অনেকগুলি হ্বতন্ত্র স্বায়ু-বন্ত্র অবস্থিতি করে 
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ভঘিঘয়েআর সঙ্দেহ মাই) যেছেভু জীবের নিদ্রা়-সময় ইহা দেখা যায় যে, 
রি কতকগুলি অচৈতন্য থাকে, এবং অপর কয়েকটা জাগ্রত থাকিয়! 
ছিপ করে। 

করপাস্-ক্যালোসামের ক্রিয়! । 
* ইহ! ছুই পার্থর মস্তিষ্কে একত্রীভূত 'ফরিয়া তাহাদের একত্রে কার্যয 

রিবার সহায়ত] করিয়। থাকে । 

করোটির স্বায়ু সমূহের ক্রিয়া। 
মন্তিফ্ধের অধোঁদেশের সম্মুখ হইতে উহার পশ্চাতাগ পর্যাস্ত দ্বাদশ 

ুগ্য স্ধায়ু লক্ষিত হইয়] থাকে । ইহাদের আপন আপন কার্য্যানুসারে ইহা 
দিগকে নিম্নলিখিতরূপে তালিকাবদ্ধ কর যাইতে পাঁরে। 

বিশেষ চৈতন্যোৎপাদক স্ায়ু-_-অলফ্যাক্ট্বী, অপটীক অডি- 
টরী, গ্লসোফেরিপ্িয়ালের কিয়দংশ এবং পঞ্চম স্নায়ুর লিঙ্গ যাল শাখা । 

সাধারণ নিডানেচােরর ন্নায়,_পঞ্চম বায়ুর অধিকাংশ, এব 
গ্লোসোফেরিপ্রিয়ালের কির়দংশ 

সঞ্চালক স্মায়- পা চতুর্থ, পঞ্চমের অল্লাংশ, যষ্ঠ, মুখের স্বাযু, 
এবং হাইপগ্নসাঁল.। 

মিশ্রিত স্নায়-_-ভেগাস্, এবং একসেসরী । 

এক্ষণে একে একে ইহাদের ক্রিয়ার সংক্ষেপ আলোচনা কর] যাঁউক। 

১ম। অল্ফ্যাকটরী-_অর্থাৎ ইহা দ্বারা স্রাণশক্তি লাভ হইয়! থাকে। 
২য় | অপটীকৃ-_অর্থাৎ দর্শনেন্তিয়ের ইহা একমাত্র চৈতন্যোৎ- 

পাদক স্নায়ু স্বরূপ। 
ওয়। অকুলে!- -মোটর-্চক্ষুর (1991)9110: 001009) উপর দিকের 

বক্র এবং (939209] 9060৪ ) বাহাদিকের সরল পেশী ভিন্ন আর আর সমস্ত 

চক্ষু-পেশীর ইহা সঞ্চালক ্বায়ু স্বরূপ । 
করোটীর গহ্বর মধ্যে ইহাকে উত্তেজিত করিলে, যে সকল পেশী ইহার 

শখ! প্রশাখ। গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই আক্গিগ্ত হইয়৷ উঠে। , 

ইহাকে বিভক্ত করিলে, ১ম। চক্ষের উপরিস্থিত পল্লব পতিত হয়, এবং “ 
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লেভেটার পেলপেত্রী পেশী কর্তৃক আর তাহা উত্তোলিত হয় না, চক্ষু যেন 
মুদ্রিক্ধ থাকে । ৪৮ 

২য়। চক্ষু আপন বাহা পেশী বর্তৃক বহির্দিকে হেলিয়৷ পড়ে, নর 

বস্তু সম্মুখে ধরিলে তাহ ছুইটী বলিয়। বোধ হয় । , 
৩য়। উর্দে,নিয়ে, এবং ভিতরদিকে চক্ষু আর ঘুরিতে পারে ন1। 
৪র্ঘ। চক্ষুর তারকা প্রশন্ত হইয়া যায়। 

৪র্ঘ। টোক্লিয়ার ব!1 প্যাথেটি ক্---ইহ! চক্ষুর উপরিস্থিত বক্র- 
পেশীর সঞ্চালক জাযু মাত্র। ইহা নষ্ট হইলে চক্ষু স্থানত্রষ্ট হয় না বটে, কিন্ত 
ব্যক্তি সনুখদিকে কিম্বা বিভক্ত প্রদ্দেশাভিমুখে চক্ষু ফিরাইলে একটী বস্তকে 
ছুইচী বলিয়! বোধ করিয়া থাকে । 

€ম। টউঠইজেমিনাস্--এই স্নায়ু মধ্যে উভয় চৈতন্যো পাক 

এবং সঞ্চালক মায় হুত্র অবস্থিতি করে? প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কার্ধ্য যথা]: 

চৈতন্যোত্পাঁদক সত্র-+মস্তক ও বদন মণ্ডলের চর্দ্সমূহে এবং 
মখাভ্যন্তরস্থ সনুখাংশের শ্লৈগ্মিক খিলীতে ইহার! চৈতন্য প্রদ্নান করিয়। থাঁকে। 

রসনার সম্মুখ প্রদেশে ইস্থারাই আম্বাদনের বিশেষ চৈহন্যোৎপাদক ল্সায়ু 
স্বরূপ। 

সঞ্চালক সুত্র--এই কুত্রসকল চর্কবোনোপযোগী পেশীসমূহকে এবং 
টেন্নর পেলেটাই ও টেন্সর টিম্পানাই পেশীর্দিগকে সথশলিত করিয়! থাকে । 

মস্তক ও মুখের নাঁনা অংশস্থিত রক্তবহানাঁড়ীর গাত্রে ইহার] গ্রবেশ 
করিয়া থাকে। 

ল্যাক্রিমাল্্ ও অন্য অন্য গ্রন্থির নিঃদরণে ইহারা সাহায্য করে। 
চক্ষু, নাসিক, ও মুখ প্রদেশের নানা! অংশে এই সকল সুত্র কর্তৃক পুষ্টি সাধনের 

সুহারতা হুইয়! থাকে । 
ইহাদের দ্বার] কনীনিফ] প্রশস্ত হুয়। 

ূ ৬ষ্ঠ। এবডুমেনস্__ইহাদ্বারা চক্ষুর বাহপেশী কুঞ্চিত হয়, ইহার 
বিভাগে চচ্কু বাহিরের দিকে দুর্দিতে পারে না, নাদিকার দিকে ঢলিয় পড়ে। 

+ ৭ম । ফেসিয়াল্-ইহা বুখপ্রদেশস্থ পেশী সমূহকে সঞ্চালিত 

"রে বলিয়া ইহাকে বাক্যোচ্চারণের স্নায়ু কহে। ইহার হৃত্রসমূহ উ্টাইলো- 
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হাই অয়েড্, ডাইগ্যাসটি কৃ, বাক্সিনেটার, ষ্রেপিভিয়াস্, গ্লেটিসম।, লেভেটার 
ডাই এবং কর্ণের বহির্দেশস্থ পেশী সমূহে বিতরিত হইয়া! থাকে । 

... হাছ্বারা সাব্মেগজিলারী এব পেরোটিড্ গ্রন্থিদিগের নিঃসরণ-কার্ধয 

শিরব্বাহ হয়। এক দিছককর স্নায়ু কোন প্রকারে নষ্ট হইলে, চক্ষের গোলাকার 

* পেশী নিশ্চল হইয়া সেইদিকের চক্ষুকে আর মুদ্রিত করিতে পারে না, এবং 
সেই দিকের বদন লোল চণ্ধ হুইয়! সুস্থ মুখের দিকে হেলিয়া পড়ে । 

৮ম | অডিটরি--শ্রবনেন্দ্রিয়ের ইহা! প্রপ্থান স্বাযুত্বরূপ। 

৯ম। গ্রমোফেরিঞ্রিয়াল__হল্ভেটার পেলাটাই, এজাইগস্-ই উ- 
ভুলি, ট্টাইলোফেরিঞ্জিয়ান্, এবং মধ্য-কন?ি খ্বকূটার পেশীদিগকে সঞ্চালিত 

করিয়া থাকে । এই স্নায়ু রমনার পুষ্ঠটদেশে আস্বাদনের বিশেষ চৈনা প্রদান 
করে, আবার জিহ্বার মূলদেশ, কোমল তালু, ফেরিংস, ইউষ্টেগিয়ান্-নলী ও 

টিম্পানামকে সাধারণ ভাবে চৈতনা দরিয়া থাকে । 

১০ম | ভেগাস--ইহার সঞ্চালক ও চৈতন্যোতপদক সুত্র সকল 
স্বনতন্নভাবে কার্য করে। 

সঞ্চালক তত্র । কোমল তালুঃ ফেরিংস, অন্নবহা-নালী, পাকস্থলী ও 

অন্তর প্রভৃতির পেশীদিগকে মঞ্চালিত করে। লেরিংস ও শ্বাস-নলীর শাখা 

সমূহে যে সকল পেশীনুত্র দেখিতে পাওয়] বায়, তাহাদিগকেও ইহার! কুঞ্চিত 

করিয়। থাকে । হৃৎপিণ্ডের অভিরিক্ত কার্ম্য ও এই স্বত্র দ্বারা শমিত হয় । 

চৈতনোোঁৎপাঁদক সুত্র । ইহারা শ্বাস-নলী, গুহানলী, অগ্নবহা- 

নলী এবং পাকশ্থলীকে ঠৈতন্যদিয়া থাকে, এই স্থত্র সমূহ দ্বার অধো- 

মন্তিক্ষস্থিত শ্বাসক্রিষার মধ্যবিন্দুকে উত্তেজিত এবং শমিত কর! যাই্ডে 

পারে। আবার ইহ'দের বিভাগে, অধোমস্তিক্ষস্থিত ভেমোমে।টার মধার্বি 

কার্ধোর উপশম হইর] থাকে । ইহাদের উত্তেজনে লালানিংসরণ বৃদ্ধি হয়, 

এবং ইহাদের বিভাগে পেনক্রিয়াটিক রস-নিঃস্রণেবু হ্রাস হইয়। থাকে। 

ভেগাস্ ্গায়ুর বিভাগে, ব্যক্তির নিউমোনিয়! রোগে মৃত্যু হয়। 

১১শ। স্পাইনাল্ একফেসরী--ষ্টারনোমেইর়েড এবং ট্রে” 
জিয়াস্ পেশীদিগকে ইহা সশালন করে। ইহা শ্রীব! দেশস্থ স্রাযু-সমূহ 

হইতে চৈতন্যোখ্পাদক নুত্র গ্রহণ করিয়। থাক, এবং ভেগাস-হৃত্র ইহান্ল 

৮৮ 
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সহিত মিশ্রিত হওয়াতে লেগিংস) ফেরিংস প্রকৃতির সঞ্চালনের সহা- 

যত] করে। 
ইহার হুত্র হৃৎপিণ্ডের অতি্িস্ত কাধ্যের উপশম করিতে সক্ষম হয়। 
১২শ । ইহা জিহ্ব!র সমস্ত পেশীকে সঞ্চলন কফরিয়| থাকে, এবং ভাই- 

গেষ্টিক, ষ্টাইলো-হাইঅয়েড্ এবং মধা কনষ্টিউার ব্যতীত; আর যত প্রকার 
পেশী হাইঅয়েড্ অস্থির সহিত ংযুক্ত থাকে, তৎমমুদায়ের পরিচালক সমাস 

স্বরূপ । ট্রারনোথাইরয়েড পেশীভেও ইহার হুত্র গমন করে। পঞ্চমন্সায়ু, 
ভেগান্, গ্রীবার উপরিস্থিত তিনটা ন্াযু, এবং লিমপেথেটিক হইতে ইহ] 
চৈক্তন্যোত্পাদক হ্বত্র গ্রহথ করিয়। থাকে । 

দিমপেথেটিক, স্নায়,দিগের ক্রিয়া 
১। পরীক্ষ। দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ইহার শ্রায়ু সকল পদার্থের চৈতন্য 

ঘন করে, এবং ঘে সকল যন্ত্রে ইহার শৃত্রসকল পর্যবসিত হয়, তাহাদিগকে 
সঞ্চলন করিয়। থাকে। 

২। ইহার প্রত্যেক স্নায়ুকোষ (£৪0811%) এক একটী চৈতন্যোৎ- 
পাদক ও সধালক ন্বায়ুদ্বার1, মস্তি্ষ ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার স্বামু-কোব অপেক্ষা 
যনের অজ্ঞাতসারে ও প্রতিধাবিত গতির কৌশলে সমস্ত কার্য অতি স্ুন্দররূপে 

নির্বাহ করিয়! থাকে । 

৩। হৃৎপিগু, পাকস্থলী, অন্তদ্বয় প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রে সিমপেখেটিক, 

স্নাযু প্রবেশ করিয়! থাকে, তাহার! প্রত্যেকেই জীবের ইচ্ছার সাচাধ্য ব্যতীত 
ললিত হইয়! থাকে । আবার, যে সকল অংশ ইহার সঞ্চালক-ত্র দ্বার। পরি- 
উরত হয়, তাহাদিগকে নিকটবর্তী হুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে, এমন কি 

স্তাহাপিগকে শরীর হইতে বাহির করিয়। রাখিলেও, কিয়তক্ষণের জন্য সঞ্চালিত 

হইতে দেখ! ঘায়। নিকৃষ্ট জীবের হৃৎপিণ্ডের উপর এইরূগ পরীক্ষা করাসে, 

“ সিমপেখেটিক, ্বামুদিগকে, মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার শাসনাতীত বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। ৃঁ 

অধোমস্তিক বার! যেরূপ শ্বাস-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সিম্পেথেটিক, স্বাযু-কোষ 
সার তক্রপ হুৎপিও, পাকস্থলী; ও অন্দ্বরের কু্চন-কার্ধয নির্বাহ হইয়। থাকে। 
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৪। শোধগ-প্রক্রিয়! ও সাধারণ নিঃসরণ-প্রক্রিয়ার উপর মিমপেখেটিক, 

ন্বাযুর কর্তৃত্ব দেখিতে পাওয়! যায়) ইহার বিশেষ বর্ণন পুর্বে আলোচিত 
হইয়াছে । 

৫। সিম্পেখিটিকুন্গায়ুর ভ্যাসোমোটার হ্থাত্র সকল সমস্ত অঙ্গের রক্ত- 
"্বহা-নাড়ীর পেশী মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, একারণ, তাহাদিগকে বিভক্ক 
করিলে, রক্তবহা-নাঁড়ী লমূহ অসাড় হইয়। রক্ত পুর্ণ হয়, আবার, তাহাদিগকে 

উত্তেজিত করিলে উহ্বারা কুঞ্চিত হইয়া থাকে । কিন্তু অধোমন্তিকম্থিত 
ভেসোমোট্টর স্নাযুবিন্দু প্রকৃতরূপে সমস্ত রক্তবহা-নাড়ীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া 

থাকে, এবং মিম্পেথেটিক সুত্র সকল মজ্জার নান! স্থানে তাহার সহিত সংযুক্ত 
হইয়া এ ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে । তবে, পিম্পেখিটিক, স্নাযুকোষ, 

আপন নিকটবর্তী প্রদেশেস্থ রক্তবহা-নাড়ীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে। 

বাহাহউক, সিম্পেথেটিক্ এবং মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা প্রত্যেকে কি 
পরিমাণে রক্তবছা-নাড়ীর কুঞ্চন, সাঁধারণ-নিঃসরণ ও পোষণ-প্রক্রিয়ার উপর 

কর্তৃত্ব করিয়! থাকে, তাহ। ঠিক বল। বড়ই কঠিণ; কারণ, এতছুভয়ের হৃত্রদদিগকে 
কোন মতে পৃথক করিতে পার! যার না । এই নিমিত্ত বর্তমানে, পূর্বোক্ত ক্রিয়া 
সমূহের উপর ছুয়েরই সমান অধিকার বলিয়! ক্ষান্ত হইতে হয়। 

৬। গ্রীবাদেশস্থ সিম্পেখেটিক-্ায়ু অধোমভ্িক্ষের সাহায্যে চক্ষের 

কনীনিক প্রশস্ত করিয় থাকে । কিন্তু উহাকে বিচ্ছেদ করিলে প্রায়ই তারকা 

কুঞ্চিত হইর! থাকে । 

৬ 
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বিবিধ গতিরিধির কারণ ও কার্ধ্য । 

জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্থিত পদার্থসমূহ তিন গ্রাকারে সঞ্চালিত হইতে পারে। 
১ম। স্ুক্ কীটাম্থুর (820227%) গর্তর মত, শারীরিক শ্বেত-রক্তকণ। 

সমূহ ও বিবিধ কোষ সঞ্চালিত হয়, এবং এইরূপ ভ্রমণ দ্বারা শরীরের অনেক 

উপকার দিয় থাকে । 

২য়। শারীরিক এপিথিলিয়।ল্*কে।ষ মধ্যে সিলিয়৷ নামক এক প্রকার 

পদাথ দৃষ্ট হয়; ইহার] হঠ।ৎ কুঞ্চিত হয়, এবং পরক্ষণে ধীরে ধীরে পুর্বে 

অবস্থ| লাভ করে। শ্বাস-নলী ও নাসারন্ষের পথে পিলির1 সমূহ সর্বদাই 

এরূপ কুঞ্চিত ও বিস্তুত হয় বলিয়া, উহাদের দ্বার! সহজে শ্লেক্স। বহির্গত 

হইয়! থাকে | 
শু। শারীরিক লন্ব কিপ্বা৷ গোলাকার পেশী-শৃত্র সমূহ কুঞ্চিত হইলেই অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন হইয়। থাকে ॥। পেশী নকল অত্যন্ত স্থিতিগ্থাপক; ইহাদের 

হত্র সমূহ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়। থাকে | (১ )এ্চ্ছিক ও (২) অনৈচ্ছিকৃ 
(5০1800977 & 1050180৮% )) হৃৎপি৪ ও হস্ত পদাদির পেশীসমূহ প্রথম 

েণী ভুক্ত; এবং পর্প|ক মম্বন্বীয় নলী, পিত্তাধার, গর্ভাশয় গ্রভৃভি বিবিধ 

যন্ত্রের ভিতর দ্বিতীয় শ্রেণীর হ্ুত্র দেখিতে পাওয়1 গিয়া থাকে । 

নান! কারণে পেশী সমূহ কুঞ্চিত হইলেও ইহার! আপনাপনি কুঞ্চিত হইয়া 

থাকে । ইহাদের এইরূপ কুঞ্চন কালে তাপ ও শব্দ উৎপন্ন হয়। 

কুঞ্ণন কার্ধ্য ব্যতীত,,পেশী-সমুহ সাধারণ ভাবে চৈতন্যোৎ্পাদন করিয়া 

খাকে। 
* জীবদ্দশায় চ্ছিক, পেশীসমূহের মধ্যে এক প্রকার তরল পদার্থ দেখিতে 
পাওয়া গিয়া থাকে । মৃত্যুর পর এ তরল পদার্থ জমিয়া যার, তজ্জন্য তখন 

ইহার শুষ্ক ও কঠিন (159:+570:6৪ ) হইয়া পড়ে । কিয়ৎক্ষণ পরে এ 
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জম।ট পদার্থপুনর্ব্বার তরল হয়, এবং এই সময় হইতেই পেশী সমূহ পচিতে 
থাকে । | ও 

পরীক্ষ! দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে যে, মৃত্যুর পর শীত্্র শীত পেশীসমূহ শুক 

ও কঠিন হইয়! পড়িলে, স্ুরায় এই শুষ্কতা ও কাঠিন্য অপনীত্ত হয়, এবং যত 

বিলম্বে পেশীস্থিত তরল পদার্থ চাপ বাধিবে, দত অধিক কাল পেশীর সেই 
কঠিন অবস্থা দেখিতে পাওয়া! যাইবে । 

ভারবহন, চলন, দোড়ান, লক্ষ-প্রদান প্রভৃত্তি সঞ্চালন কার্য এঁচ্ছিক 
পেশীর সাহাষ্] সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

0910০47 & 52100 7. 

স্বর ও বাক্য। 

লেরিংস নামক অদ্ভুত সঞ্চালক যন্ত্রের কাধ্যক্ষমতার দ্বারা স্বর বা ম্গুর 

উচ্চারিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, উক্ত যন্ত্র মধো প্রকৃত দ্বর-রজ্জ, ( [09 

0170109 ড০০2198 ) নামক ছুইটী স্থিত্িস্থাপক বিল্লী দেখিতে পাওয়া যায়, 

শ্বাসত্যাগ কালে ফুসফুসস্থিত ভূবাধু যেমন লেরিংস যদ্ত্রের মধ্য দিয়! বাহির 

হইয়া সাইবে, ওমনি স্বররজ্জদ্বয় কীপিয়া উঠে, এই কম্পনে প্রক্কত স্বর ব1 স্থুর 

উচ্চারিত হইয়া থাকে | 

স্বর নান] প্রকার; (১) ক্ষীণ ও স্তুল, (২) মৃদু ও উচ্চ, এবং (৩) 
কর্কশ ও মধুর ইত্যাদি । শ্বাস-বাষু ধীরে ধীরে বহির্গত হইলে স্বর ক্ষীণ হয়, 

স্বর বাহির হইবার কালে স্বররজ্জ, দীর্ঘ ও বিস্তত হইয়া পড়িলে, শ্বর উচ্চ হয়, 

এবং স্বর-রজ্জদিগের স্বাভাবিক অবস্থান্থুপারে স্বর কর্কশ বা মধুর হইয়া থাকে। 

নিম্নলিখিত কতিপয় অবস্থার উপর শ্বরোচ্চারণ 

নির্ভর করে। 

১) প্রকৃত ব্বর-রজ্জ,দ্বয়ের অবস্থিতি। 

২। ইহাদ্দিগের ধারগুলির পরস্পর সম্পূর্ণ পথক থাকার প্রয়োজন । কারণ 



( ৬২) 
াহ| না হইলে উহাদের উত্তমন্ধপ স্পঙ্গন হয় না, হুতরাং শব্দ বহির্গধনের 
বিদ্্ ঘটে । 

৩1 খ্বর-রজজ,দিগের কিয়ৎপরিমাণে টান থাকার প্রয়োজন, নতুবা 
উহার! শীন্ব শীঘ্র স্পন্দিত হইন্তে পারে ন1। 

৪। হ্বর-রজ্জ,দিগের ধার দিয় ভূবায়ুর এরূণ ভাবে বহির্গমন আবশযক, 
বন্বার৷ উহার! সহজে স্পন্দিত হইতে পাবে। 

পূর্বোক্ত নিয়মে স্বর উচ্চারিত হইলে, তালু, জিহ্বা, দস্ত ও ওষ্ঠ প্রভৃতি 
দ্বার উহ। বাক্যে পরিণত হইয়। থাকে। 

বিবিধ চৈতন্যের বাখা] । 
কোন পদার্থ শরীরের ভিতরে বা বাহিরে সংস্পৃষ্ঠ হইলে, তথাকার স্নায়ুর 

অবস্থা! পরিবর্তিত হয়, শ্নাযুর এই পরিবর্তিত অবস্থা মন্তিফ্ষে উপনীত হইয়। 

মনকে যে সংজ্ঞা প্রদান করে তাহাকে আমর চৈতন্য (997596196. ) 

বলিয় জানি। | 

বহির্দেশস্থ পদার্থের ধর্ম যদিও প্াযু-বর্তৃক গৃহীত হয় না, তথাপি মনের 
স্বাস্ম্য লা হইলে আমর! সেই পদার্থের প্ররুত অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হইয়। 
থাকি। 

বাহিরের পদার্থ ব্যতীত, দেহাভ্যন্তরস্থ কোন অলক্ষিত কারণে ন্নায়ুর 

অবস্থ। পরিবর্তিত হইয়া মন্তিফ্ষে চৈতন্য উপনীত হইতে পারে । যথ। গন্ধপ্রব্য 

ব্যতীত সময়ে সময়ে নাসারম্ধে, গন্ধ আস্রাণ কর! যায়, বাহিরের কোম উত্তে- 
অনার সাহায্য ব্যতিরেকেও চক্ষু দ্বারা আলোক ও অন্ধকার দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

চৈতন্য নান! গ্রকার ; তন্মধে। অন্ুস্থতা, দৌর্বল্য ও অশান্তি প্রত্ৃতি 
যে সকল চৈন্তন্য প্রায়ই আমাদের শরীর মধ্যে উপস্থিত হয়, তাহারা এরূপ 
তাবে সমস্তশরীর ও মনকে ব্যাপ্ত করিয়। থাকে যে, তাঁহাদের প্রকৃত উৎপত্তি 

ক্থান নির্ণয় করিতে আমরা অক্ষম । তাহার! যে, রক্তের অথবা তন্ধসমূহের 

ভন্বাভিক আবস্থ। হইতে উৎপুন্ন হয়, তন্বিষয়ে কোন মন্দেহ নাই । তাহাদিগকে 

ৰ্যক্তিগক (900)০০৮1৮5 ) চৈতন্য কছে। 

কোনর্ধপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সথ্ালন কার্য রহিত হইলে, ঘে প্রতিরোধ অস্ু- 

ভূভ,হয় গাহাকে পেশীর চৈতন্য বলা যায়। এইকপ চৈভল্য স্পর্শজ্ঞান 



( ৬৩) 
হইস্জে পৃথক । যাহারা! সর্বদ। ভারযুক্ত ভ্্রত্য সামন্ত্রী ক্রয় ও বিক্রয় করে 
তাহার অন্যাপেক্ষা কোন বস্ত হান্তে তুলিয়াই উপরোক্ত পেশীর চৈতন্য কর্তৃক 
সহজে তাহার ওজন স্থির করিতে পারে। 

সাধারণ উত্তেজনারপ্রভাবে শারীরিক কোন কোন নির্দিষ্ট প্রদেশে, তৃতীর 
'প্রকার চৈতন্য উৎপন্ন হইয়। থাকে, ইহাদ্িগ্নকে 'আমর1 স্পর্শ স্বাদ ও ঘ্বাণ 

বলিয়! নির্দেশ করিয়। থাকি । শ্রী সকল নির্দিষ্ট প্রদ্েশকে তাহাদের স্ব সু 

ইন্দ্রিয় কহে। আবার কোন কোন নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট প্রকার উত্তেজনা 

দ্বারা চতুর্থ শ্রেণীর চৈতন্য উৎপন্ন হয়, ইহা্দিগকে দর্শন ও শ্রবণ ক্রির! 
কহে। যেষেস্থান কর্তৃক এই ছুই ক্রিয়। নিম্পন্ন হয়, তাহাদিগকে দর্শন ও 
শ্রধনেক্িয় কহে। 

উত্তেজক কারণ দেহমধ্যেই থাকুক অথবা বাহির হইতে অঙ্গে সম্পষ্ট 
হউক, তাহ! ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য উৎপন্ন করিয়া থাকে; যথা, 

চক্ষে রক্তাধিক্য ও প্রদাহ হইলে মুদ্তরত নয়নে আলোক ও অগ্নিশিখা প্রকাশিত 

হয়, কর্ণে হইলে বিবিধ প্রকার শব্ধ শ্রবণ কর] যায়, নাসার এরূপ অবস্থার 

স্বাণ, এবং ত্বকের রক্তাধিক্য ও প্রদাহ হইলে, বেদন। অনুভূত হইয়৷ থাকে। 
সেইরূপ মাদক দ্রবা রক্তমধ্যে শোষিত হুইলে নান! ইন্ত্রিয় আপন আপন 

স্বভাঁবান্ুসারে চৈতন্য উত্পাদন করিয়া থাকে । যথা চক্ষে আলোক, কর্ণে 

শব, ত্বকে কতুয়ন ইত্যাদি । 
আবার, ভাড়িৎ যন্ত্রের উত্তেজনে চক্ষে আলোক, করণে শব, দ্িহবার় লর- 

ণাঁক্ত আম্বাদন উপস্থিত হয়, এবং তদসঙ্গে ত্বকৃও শিহরিয়া উঠে। 
যদিও ভিত্তর ও বাহিরের কারণ দ্বারা স্নায়ু অবস্তা পবিপর্তিত হইয়! 

মনোমধ্ো চৈতন্য উৎপন্ন হইয়। থাঁকে, তথাপি জীবের মন মস্তিকস্থিত কোন 

প্রকার শক্তির প্রভাবে শ্বতঃই চৈতন্য উত্পন্ন করিতে সক্ষম হয়। কারণ 

ইহা দেখা! গিয়াছে ষে, মন্তিক্ষে চাপ পতিত হইলে চক্ষে আলোক দৃষ্ট 
ছইয়। থাক্ষে ॥ 

বাঁহাছউক, বারস্বাৰ বহির্দেশ হইতে চৈতন্য ম্নামধ্যে উপলব্ধি হওয়াতে, 
মনের শ্বাস লাভ হইপ্স! মার, এবং একরপ অন্ত্যাসের এই ফল হয় যে, দেহের, 

তিত্তর হইতে কোন কারণ জনিত চৈচ্তন্য উত্ৎপন্ন হইলেও কতা! বহির্দেশ 
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হইতে আদিতেছে বলিয়। বোধ হয়। কারণ, চক্ষে রকাধিক্য হইলে, বাহির 
হইতে তথায় আলোক পতিত হইতেছে বলিয়া প্রতীত হইয়! থাকে, এবং 

কর্ণের রোগ হইলে যে শব্ধ হয়, তাহা কিয় র হইতে আসিতেছে বলিয়া 
ভ্রম হয়। আবার চৈতন্যের উপর মন প্রভূত্ব করিয়া থাকে । কারণ, সংন্দা 
থকিলে তবে চৈতন্য অনুদ্কর্ত হইতে পারে। নডখা মন্তষ্য নিদ্রার ঘোছে 
অটৈতন্য হইয়া পড়িলে, অথব1 গাঢ় নিদ্রায় মগ্র থাকিলে? কিম্বা রাগান্ধ 

হইলে, কোন প্রকার চৈতন্য মনোমধ্যে অন্ুভূক্চ হয় না। আবার নিবিষ্ট 
মনে মনুষ্য এক্যতান বাদনের বিবিধ যন্ত্রের হুর প্বতন্ত্র করিয়া অনুভব করিতে 
সক্ষম হয়। 

প্রতোক ইঞ্জিয় প্রথমে চৈতন্য গ্রহণ করে, তৎপরে তাহাদের নিজ ণ্জি 

ক্সাযুর দ্র! তাহ! উপলব্ধি হইয়া থাকে | এক্ষণে চক্ষু, কর্ণ নাগিকা জিহ্বা 
ত্বক এই পঞ্েক্রিয়ের ত্বতস্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হও বাউক। 

শর) 91797 0 910], 

দর্শনেক্িয়ের বিবরণ । 
ঢ 

যাহার চক্ষু আছে সে দেখিতে পা, যে অন্ধ লে দেখিতে পায় না। আবার 

ঘোরান্ধকাঁরে চক্ষু খুলিয়।- থাকিলে ফু ফল, অ!লোক-মধ্যে নেত্র নিমিলিত 

করিয়! রাখিলেও সেই ফল; অর্থাৎ এই ছুই প্রকার অবস্থাতেই জীব কোন 
প্রকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর করিতে পারে ন।। উপরের প্র কয়েকটী ছত্র পাঠ 
করিয়া আমর! চক্ষু সম্বন্ধে ছুইটা সিদ্ধাস্তে উপনীত হই; বথা-_ 
১7 চক্ষু স্থার। আমব! বহিস্থ পদার্থদিগেব অত্তিত্ব বুঝিতে পারি, আর, হ। 
কেবল আলোকের সাহাংম্য তাহাদিগকে চক্ষু কর্তৃক দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি। 

অতএব দর্শন কার্য্যের। তাবৎ তত্ব বোধগনা করিছে হইলে চক্ষের 

পঠন এবং আলোকের ধর্ম ও নিয়মাবলী যুগপৎ আলোচনী করিতে হইবে। 
আলোকের ধন্ম এই যে, তাহা কোন পদার্থ হইতে নিঃস্যত হইলে সরল 

রেখাভিস্থখে গমন করে? কিন্তু তৃবাযুর অপেক্ষা কোন উজ্জ্বল ও ঘন কাচ 
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ব। তণ্ুল্য পদার্থের ভিতর দিয়া সেই আলোককে গমন করিতে হইলে 
তাহার গতি বক্র হইয়। যায়। এই প্রক্রিগ়্াকে তিষ্যক্গতি বা ব্েখা-বক্রী- 
করণ € 898900১ ) প্রণালী কছে। 

কাচ ৰ1 তত্ুল্য উতৃদ্বল ও ঘন পদার্থের সন্ুখ ও পশ্চাঙ্দেশ যত কুর্পৃষ্ঠা- 
'কার হইবে, তত আলোকরশ্বি বন্র হইয়। ইহান্গ ভিত্তর দিয়! গমন করিবে। 

কাচ ব। তন্তল্য উ$দ্বল ও ঘন পদার্থ এবন্রকারে পরল রেখাকে বক্র 

করিতে পারে বলিয়া, ভাহাদেরই দ্বারা বস্তর প্রক্কত মূর্ভি চক্ষু মধ্যে অস্কিত 
হইয়া থাকে । কোন বদ্ধ বাতায়নে একটা ছিদ্র করিয়া ছুই দিক কুু্মপৃষ্ঠা- 
কার এক খানি কাচ খণ্ তাহার স্থানে ঠিক করিয়া বসাইয়! দিলে, 

এবং এ কাচের কিয়দ,র পশ্চাতে এক খখ কাগজ ধরিলে গবাক্ষের বহিঃস্থিত 

স্থৃতরাঁং সেই কাচের সন্মুখস্থ যাবতীয় পদার্থ এই কাগজে উত্তমরূপে প্রতি- 
ফলিত হ্ইয়। যাইবে। নিয়ের ছবি দ্বারা ইহা! আরও উত্তমরূপে বুঝান 

যাইতে পারে । 

ইহাতে গ» খ, নামক কাচ খণ্ডের 
চ 

গা ক সম্মুখে ক, খ, নামক পধার্থ অবস্থিতি 
করিতেছে, এবং চ, ছ, নামক কাগজ 

্ খণ্ডে তাহার মূর্তি প্রতিফপিত হই 
১] 

তেছে। 

আর্থাৎ ক, খ, নামক পদার্থ হইতে আলোকরশ্মি নিঃস্যত হুইয়! গ, ঘ) 

নামক কাচে গিয়া উপস্থিত হইতেছে এবং তথা "হইতে তাহার! বন্রে হইয়1 
একটি বিন্দুতে মিলিত হইল । এখারনেজ্গাঁহাদের গতি সমাগত না হইয়া আবার 
আলোক রশ্মি পরম্পরকে অতিক্রম করিয়া পৃথক হইয়া পড়িল, এবং অব- 
শেষে দেখ, কাগজ থণ্ডে বস্তুর প্রন্ধিমূর্তি বিপরীতভাবাপন্ন হইয়। অস্কিভ 

রহিয়াছে। 

পদার্থ উজ্জ্বল ও ঘন কাচ সদৃশ হইলে এই ফল হয় যে, তদ্দ্বারা আলোক- 
রশ্মি বক্র হইয়1 যায়, এবং চক্ষুর ভিতর যে স্থানে আলোকরশ্মি একত্রীভূত 

হইয়! থাকে, তাহাকে অক্ষমধ্যস্থ বিন্দু (79০9) কছে। 
উজ্জল ও ঘন কাচ নদৃশ পদার্থ কৃর্গৃষঠাকার ন! হইয়া যদি সম্পুর্ণ 
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গোলাঁকর হয়, তাহ। হইলে দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। কারণ, তাহা ছইলে এর 

গোলাকার পদার্থের কেন্ত্র দিয়! যে সকল কিরণ ধাবিত হুইবে, তাহার! দুরে মুত" . 
রাং বিলম্বে অক্ষমধ্যস্থ বিন্দু নির্মীণ করিবে, কিন্তু যাহ!র। কেন্দ্র ভিন্ন স্থান দিয়! 

ধাবিত হইবে, তাহার! অনেক নিকটে অত্তএব শীঘ্ব উক্ত বিন্দু নির্মীণ করিবে। 
এই জন্য কিরণ রাশি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বক্রীকৃত হুইয়] চক্ষু মধ্যে কেবল" 

গোলাকার বস্ত প্রকাশ করে। এরূপ অবস্থাকে রশ্মির 'বিপথ গমন (9৮৩- 

021 £09786100) কহে । আইরিস্ (103 ) নামক ঝিলী এই হুর্ঘটন। নিবা- 

রথ করিয়া থাকে) 

আমরা যে সকল আলোক দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেই মিশ্র 

লোক, অর্থাৎ ছুই তিন চারি প্রকার বিশুদ্ধ আলোকে নিন্মিত। 

কোন কলমারুতি কাচের (71920 ) ভিতর দিয়] এরূপ মিশ্র আলোক 

ভ্রমণকালে, উহা যে সকলবিগুদ্ধ আলোকে গঠিত, দেই সকল আলোকে 

বিভক্ত হইয়! পড়ে, এবং এজন্য চক্ষে একের স্থানে নানা আলে।ক দেখিতে 

পাওয়। যায়। 

শ্বেতালোক, লোহিত, নীল, ও পীতবর্ণে নির্মিত, উহা! যখন কলমাকৃতি 

কাচের ডিতর দিয় গমন করে, তখন উহার শ্বেত, লোহিত, নীল, ও পীতা- 

লোক পৃথক হইয়া পড়ে। 
যে প্রক্রিয়া! দ্বার এই ঘটন1 সং্ঘটিত হয়, তাহাকে আলোক বিভাগ- 

প্রণালী (0007:0032,80 219611909%,) কহে । বিবিধ উজ্জ্বল ও ঘন কাচ সদৃশ 

পদ্ধার্থের ভিতর ভ্রমণ করিতে করিতে এই দোষের সংশোধন হইয়। থাকে । 

এক্ষণে চক্কুর গঠন আলোচন। করা! যাউক। চক্ষুর আকার গোল 

কতকগুলি অস্থি দ্বার নিশ্মিত একটী কোঠরে ইহ! অবস্থিতি করিয়। থাকে । 

"ইহার ছয়টি পেশীর সাহায্যে ইহাকে উর্ধে, নিয়ে, ভিতর ও বাহিরের দিকে 

ইচ্ছামত ঘুরাইতে পার। যায় । 
চক্ষু, কতকগুলি বিল্লী, উজ্জল কাচ সদৃশ পাঁদার্থ (12898) ও রিবিধ রসে 

€08০0আ5) নির্স্িত । অপ্টিক্ ্নাসু চক্ষুর পশ্চাদ্দেশ ভেদ করিম! ইহার 

অভ্যঙরে বিস্তু ত হইয়। রেটিনা (79৮0৪ ) নাম 'প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক 
পার্খের স্নায়ু তাহাদের নিজ নিজ চন্যুর ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্বের এক 
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পার্থ কতকগুলি স্সাযুহত্র অপর পার্থ গমন করে; এজন্য প্রত্যেক চক্ষে ছুই 
সাধুর হুত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর বহির্দেশ দেখিতে শুভ্র, কিন্তু 
তাহার শন্মুখাংশ অতিশয্প উজ্জল ও দেখিতে অত্যন্ত পুদ্দর। এই স্থান 
দিয়া চক্ষুর ভিতরে আলোক প্রবেশ করিয়া! থাকে। চক্ষুর তিন আবরণ, 
এন্ক্লোরেটিক্, কোরয়েভ্ এবং রেটিনা । এতন্ধ্যে প্রথমটি ২ সব্ববহিঃস্থ 

এস্ক্লোরেটিক্ আবরণ অতি কঠিন ও ঘন হুত্রে নিশি, রি ঙ্্- 
মণ্ডলেয় গ্রায় পচ ভাগের চারিভাগ অধিকার করিয়। থাকে ; ' অপর পঞ্চমাংশ 

অত্যন্ত উজ্জল ও নির্দ্বল, ইহাকে কর্ণিয়া কহে। 

কর্ণিয়ার উপরিভাগ একটি তুক্ম শ্লৈথ্মিক ঝিল্লী দ্বার! আবৃত থাঁকে বলিয়া: 

ইহাকে এত উজ্জ্রল দেখায়। ইহার অনেকগুলি আবরণ আছে, তন্মধ্যে 

লন্মখ ও পশ্চাৎস্থিত আবরণদ্বয় স্থিতিস্থাপক স্তরে নির্ষিতি। ইহাতে কোন 
প্রকার রক্রবহানাড়ী প্রবেশ করে না, তজ্জন্যই ইহাকে এত নির্মল দেখান 

কিন্তু ইহ! অন্যরূপে রক্তপূর্ণ হইতে পারে। 
কৌরয়েড--আবরণ বহু কোণবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের পদার্থে নির্দিত। 

ইহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্তবহানাড়ী প্রবেশ করিয়া থাকে, ইহা অপ্টিক্ 

ন্নাযুয নিকট হইতে আরন্ত হইয়া এসক্লোরেটিক্ ও কনিয়াঝিল্ির সন্ধিস্থলে, 

এবং তথ হইতে আইরিস্ নামক বিল্লীর পশ্চান্তাগ পথ্যস্ত ব্যাপিয়৷ থাকে । 

ইহা নিম্নস্ত রেটিনা নামক আবরণকে উত্তপ্ত রাখে, কিন্ত ইহার কৃষ্ণবর্ণ পদর্থ 

সমূহের দ্বারা এই বিশেষ উদ্দেশ) সাধিত হয়, যে, যে সকল রশ্মি রেটিনা 

অতিক্রম করিয়া যায়, তাহাদিগকে শোধিন্ত করে, এবং পুনঃ প্রতিবিস্িত 

হইতে দেয় ন1) স্বতরাং গুরুত চিত্র রেটিনায় অঙ্কিত হইয়া থাকে। পেচক 

প্রভৃতি জন্তুর বোরয়েড আবরণে এপ কৃষ্ণবর্শের পদাথ ন1 থাকায় ভাহ।রা 
উজ্ভ্বলালোকে ভাল ঝরির] দেখিতে পায় না । 

অঙস্থিত লোম ও ত্বকের মণ ধরূপ পদর্থের আধিক্য হইলে, ক্লোরয়েড্ 
আবরণের পদার্থদিগেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । একারণ, যাহার। দেখিতে সুন্দর 

তাহাদের চন্কু কটা ও যাহ।রা শ্যামবর্ণ ভাহ'দের চক্ষুর তারকা ভ্রমর কৃষ্৪ 

কোরয়েড, সম্মুখে দিলিয়ারী প্রোনেদ্ নামক পদাে পধ্যবপিত হইয়া থাকে। 

রেটিনা__ইহ। নাযুস্থত্রে নির্মিত, অথচ অপ্টিক্ স্নাষু চন্কুর গশ্চা- 
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গেশ তেব করিয়া উহ্বার অভ্যন্তরে বিস্তুত হইয়। রেটিনা নামে আখ্যাত 
হুইপ থাকে । ইহ] কোরয়েড আবরণের ভিতর দিকে অবস্থিতি করে। 
অন্ুরীক্ষণ যন্ত্র দ্বার! পরীক্ষা করিলে ইহাতে বহুবিধ কোষ, সুত্র, পদার্থ কণ!ঃ 
এবং শুও!কৃতি ঘন পদার্থ দেখিতে পাওয়া গিয়া! থাকে। চক্ষু মগুলের সমন্ত 

অভজর প্রদেশে ইহ! পউবন্্ের ন্যায় পরিব্যাপ্ত থাকে, এবং দর্শনের ফল 
ত্বরূপ যাবতীয় প্রতিমূর্তি ইহাতেই অস্কিত হয়। 

রেটিনা আবরণের পশ্চাদ্দেশের ঠিক মধ্যস্থলে পদার্থের প্রতিমূর্তি পতিত 

হইলে উৎবষ্ট দর্শন হয় ; এই স্কানকে রেটিনার পীতবিদ্দু কছে। এই বিন্দুর 
কিঝিৎ অভ্যন্তর দিকে অপ্টিক্ লগাযু চক্ষু ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে । এখানে 
কিছুই দেখা ঘায় ন1, তজ্জন্য ইহাকে অন্ধকার-বিদ্দু বল! গিয়া! থাকে । 

এক্ষণে উপরোক্ত আবরণত্রয় কি কি পদার্থ আবৃত করিয়! রাখে, 
তাহা দেখ! যাউক। 

বর্ণনার সুবিধার জন্য, চক্ষুকে সম্মখ ও পশ্চান্তাগ্ে বিভক্ত কর! হইয়াছে। 
পশ্চস্তাগ ঘন ও সম্মুখ প্রদ্দেশ ভপ্রল পদার্থে পূর্ণ থাকে । যে ছুই উজ্জল ও 
ঘন কাচ সদৃশ পদার্থ চক্ষু পশ্চাঙ্দেশ অধিকার করে, তাহাদিগকে ভিটযাস্ 
হিউমার. এবং ক্রিষ্টালাইন্ লেন্স, কছে। প্রথমটি পরিষ্কার আটার মত্ত 
নির্খল ও ঘন, চহ্কুমণ্ডুলের পশ্চান্তাগের অধিকাংশ ইহ] দ্বার! পূর্ণ হয়, 
একটী বিল্লী ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়! ইহাকে সহত্র ভ।গে বিভক্ত 
ফরিয়াছে। 

ক্রিটাঁলাইন্ লেন্ন-__ভিটি,য়াস্ হিউমার, নামক পদার্থ বারা চক্ষু 
মগুলের পশ্চান্ভাগ প্রায় পুর্ণ হুইয়াও তাহার সম্মুখে যে অবশিষ্টাংশ দেখিতে 

পাওয়া! যায়, ভাহ! এই উজ্জ্বল ও ঘন কাচ সদৃশ পদার্থ দ্বার। পূর্ণ হুইয়। 
থাকে । ইহা ক্ষুদ্র ও নির্মল। যদিও ইহার ছুই পার্থ কুর্্পৃষ্ঠাকার, তথাপি 
ইছার সন্পুখাংশ উষৎ, চাঁপা । ইহা বছসংখ্যক হুত্রে নির্মিত হইয়। থাকে। 

_ একটী বন্ধনী লম্বভাবে এই লেন্সের সম্মুখ দেশকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি 
করে । লেম্দ, নামক পদার্থের সম্মুখে লবণাক্ত অথচ নির্ল জলবৎ পদার্থ 
(99590৪ 1080097) চক্ষু মণ্ডলের সন্মুখাংশ পূর্ণ করিয়া! থাকে। ইহ! 

অঠইঝিদ্ নামক বিশ্পী দ্বার] দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । এই ঝিলীতে 



(৬৯ ) 
ফেপ্রকার বর্ণ থাকিবে চক্ষৃকে দেই মত দেখিতে হইবে । ইঞাতে গোলাকার 
ও বিস্তৃত উভগ্ন প্রকারের পেশী হুত্র দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার পন্চাদ্দকে 
কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ থাকে বলিয়া বাহিরের আলোক ইহার ভিতরে প্রবেশ 

করিতে ন] পাইয়া কেরন কনীনিকার মধ্য দি্ব' বইতে বাধ্য হয়। ভ্ুই 
'পার্খস্থিত আইরিস্ বিশ্লীর মধ্যস্থলে যে ক্ষণ ছিন্র দেখিতে পাওয়! যায়, 
তাহাকে চক্ষু কনীনিকা কমছে । এইন্ছিত্র নানা প্রকারে কুঞ্চিচ ও বিস্ত্ত 

হইতে পারে.। আইরিস্ বিল্নীর গোলার পেশীছত্র কুঞ্চিত হইলে, এবং 
চক্ষুর জলবৎ তরল পদার্থের হাস হইলে কনীনিকা কুঞ্চিত হুয়। এত- 

ছ্যতীত, ক্লোরোফরম্, ছুর। প্রস্থৃতির মত্তন্ভার প্রথমাবস্থায়, এবং অহিফেন বীর্য 
মরিয়া ও কেলাবারবিন্ প্রভৃতি ওঁষধ দ্বারা শরীর, বিষাক্ত হইলে চক্ষুর 
কনীনিক। কুঞ্চিত হইয়া থকে । 

আবার আইরিস্ খিলীর বিক্ত ত হুত্র-সফূহ্বের কুর্চনে, এবং অপটিক্ স্গায়ুর 
উত্তেজনার হ্রাস হইলে কনীনিক! প্রশস্ত হয় । এতত্ব্যতীত, চক্ষুর জলবৎ তরল, 
পদার্থের বৃদ্ধি হইলে, শ্বাসরোধ কালে, পেশী সমূহের অতিরিক্ত সঞ্চালনে” 
সুর! প্রতৃতির মন্ততার শেষাবস্থায় এবং এট্রোপিন্ প্রভৃতি গুঁষধের দ্বার! শরীর 

বিষাক্ত হইলে কনীনিক। প্রশস্ত হইয়। থাকে । 

এস্ক্লোরেটিক্ এবং কণিয়া যেখানে পরস্পর সংযুক্ত হইছে, সেই সক্ধি- 
হ্থলের পশ্চাতে সিলিয়ারী পেশী দেখিতে পাওয়। যায় ॥ ইহ! দ্বার নিকটস্থ 

ও দুরস্থিত বস্ত দর্শনের সহায়ত। হই] থাকে । 
চক্ষুর গঠনোপযোগী সে সকল উপকরণের ন|ম ও প্রর্কত নির্দিষ্ট গ্থান 

লইয়। আমর। এতক্ষণ বান্ত রহিয়াছিলাম, এক্ষণে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্মো- 

স্তরচ্ছলে কথোপকথন করিলে উগ্বাদ্দের সকলেরই স্ব ত্ব কাধ্যের সহজ মীমাংস! 

হইয়। যাইবে । 



( ৭* ) 
১ম কি প্রকারে আমরা প্রভোক পদার্থ দর্শন করিয়! থাকি ? 
চক্ষুর ছবির প্রতি দৃষ্টি করিলে ইছার সমুদয় তত্র অবগত হওয়া যায় 

পদ্ধার্থ হইতে আলোক রাশি নিঃস্ত হইয়। নির্মল কর্ণিয়া ঝিলীতে গিয়া 

উপস্থিত 

পারকজজ, 4৫557470842 ৮ ১০৮ ৰ ইল, এ- 

সিশিলারী পেশী নিন 2২৮ ০৯০ এ ০ রি রী 1 | রি 

সিলিকারী পরোসে স.০**-”*্প থান হই- 

| টি পা তে তাহারা 

এ নিক রে রঃ : কনীনিকাঁর 

আকা ভিতর প্র- 

আল ও ঘন কাঁচ সদৃশ লেন্স, নামক পদার্থে গিয়] লাগিবে, অমনি উহার 
কুম্মপৃষ্ঠে আহত হইয়। আবার তাহাদিগের গতি অধিকতর বক্র হুইয়! 
পড়িল। ক্রমে তাহার! লেন্স অতিক্রম করিয়া ভিটি, যাস নামক পদার্থের 

মধ্যস্থিত একী বিন্দুতে মিলিত হুইয়। পড়ে। এই বিন্দুকেই অক্ষ- 

মধ্যস্থ বিন্দু কহে। যাহা হউক, এখানেও প্রকৃত দর্শন কার্ধ্য পম্পন্ন 

হয় না, তত্পরে আলোকরশ্মি এই মিলিত বিন্দু হইতে আবার পৃথক হইয়া] 
অগ্রসর হইতে থাকে, ক্িস্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে রশ্মি পদাথের নিষ্ন- 

দেশ হইতে আনিতেছিল, তাহ] উর্দমুখে, এবং উদ্ধরশি চুর নিয়াভিমুখে 

অগ্রলর হইতে থাকে) এবং অবশেষে দেখ, তাহার! রেটিনা” নামক উজ্জল 

ঝিদীতে পদ্ধার্থের অন্থুরূপ প্রতিবিম্ব ফলিত করিতেছে। এন্থলে স্মরণ রাখা! 
কর্তব্য বে, প্রত্যেক পদার্থের মূর্তি যাহ। আমাদের চক্ষুর ভিতর এবন্্রকারে 

অঙ্গিত হয়, ভাহার| সকলেই বিপরীত ভাবে গবস্থিতি করে । মনের অভ্যাপ 
বশত$ এবং সকল পদার্থচিত্র পরদ্মপ বিপরীত ভাবে স্থিতি করে বলিয়। আম- 

ঠের দর্শনের কোন বিগ্ন ঘটে ন|। 
২য়। কস্ধকার গৃ্ে কিয়ৎকাল অবশ্থিতি করিয়] অকম্মাৎ আলোক মধ্যে 

ুিত হইলে. কি কারণে মুহুর্তের জন্য পদার্থ সকল উত্তমরূপে দৃষ্টিগোচর 



€ ৭১7) 
হয়না? এধং কি কারণেই ব। আলোক হইতে হঠাৎ অন্ধকারে পড়িলে 

. কিয়ৎক্ষণের জন্য আমর! দিগ্ত্রম্ হই। 
অন্ধকারে থাকিয়া চক্ষের কনীনিক1 প্রশস্ত হইয়] যায়, ক্ৃতরাং হঠাৎ 

আলোকে পড়িলে, সকল্ পদার্থ ধুমের ন্যায় বোধ হয়, এবং ইহা! নিবারণের 
নিমিত্ত আমর! বারম্বার চগ্ষুণ মুদ্রিত করিয়া! থাকে । কিন্ত এই অবস্থ। অধিক 
কাল স্থায়ী হয় ন, আইরিস্ নামক বিশ্লী আপন গোলাকার পেশীসমূহ কুঞ্চিত 
করিয়। কনীনিকা ক্ষুদ্র করিয়৷ ফেলে, এবং পূর্বের অতিরিষ্ত আলোক আর 

তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না, স্থৃতরাং দর্শনোপযোগী আলোক 
প্রবেশ করিয়৷ বণার্থ দর্শন ঘটিক। থাকে । 

আবার, অধিকক্ষণ আলোকে থাকিয়া কনীনিক। কুঞ্চিত হইয়। থাকে, 
এরূপ অবস্থায় হঠাৎ অন্ধকারে পড়িলে সেই ক্ষুত্র কনীনিকার অন্ধকারের বস্ত 
দৃষ্টিগোচর হয় না। আইরিস্ বিল্লীর বিস্তুত হুত্র দ্বার! কনীনিকা প্রশস্ত 

হইলে কেবল অন্ধকারের পদ্দার্থ দেখা গিয়া থকে । 

৩য়। নিকটের বস্ত দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কোন দূরস্থ পদার্থের প্রতি 
বৃষ্টিক্ষেপ করিলে ত]হা সহজে দৃষ্ট হয় না কেন? এবং কিজন্যই বা দৃরস্থ 
পদার্থ দেখিবার কালে নিকটস্থ পদার্থ চক্ষে পিত হয় না? 

যখন আমরা নিকটের পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন সিলিয়ারী 
পেশী কুগ্চিত হয়, এবং তাহা কোরয়েড, ও সিলিয়ারী প্রোসেস্কে টানিয়! 
লইয়৷ লেন্স সন্মুখস্থ লহ্ব বন্ধনীকে শিথিল করিয়া! দেয়; এই শিখিলত! প্রযুক্ত 
লেন্স অধিকতর কুর্পৃষ্ঠারুতি হুইয়! পড়ে, সুতরাং সেই সময়ে কেবল নিকটস্থ 

বস্তরই দর্শন হইয়। থাকে । 
কিন্তু যখন দূরস্থ পদার্থের, গতি দুষ্টিক্ষেপ করি, তখন এ বন্ধনী লেন্স্কে 

চাপিয়৷ আবার তাহাকে লমতল করিয়া! দেয়, সেই সময়েই কেবল দুরের 
বন্ধ দেখা গিয়া! থাকে। 

৪র্ঘ। উপরোক্ত উত্তর দ্বার এক নৃতনবিধ প্রশ্ন উখিত হইতে পারে যে, 
কি জন্য কতকগুলি ব্যক্তি কেবল নিকটের পদার্থ দেখিতে পায় এবং অপর 

কতকগুলি কেবল দৃরস্থ পদার্থ দেখিতে অক্ষম হইয়। থাকে ? ি 
যাহাদের লেন্স, অত্যন্ত কুম্মপৃষ্ঠাকার, পদার্থের আলোক তাহাদের 
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উক্ষে পতিগ্ত হইলেই উদ্ছা অন্ভিরিক্ঞ পরিমাণে বক্র হইয়া শীত্রই অক্ষ মধাস্থ 
বিল নির্মাণ করে, এবং তজ্জন্য কেবল নিকটের বন্তুই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে! 
শইক্ূপ টক্ষুকে (7০7০10) মাইওপিক্ চক্ষু কছে। যাহাদের চক্ষূুর 
অবপ্প্রকান্ন দোষ থাকে তাহাপ্িগের চসমায় খোলবিশিষ্ট কাঁচ ব্যবহার কর! 
উচিত, কেন না ভাহ! হইজে পূর্বের মত আলোকরশ্মি শীঘ বক্র হইবে না! 
এবং শীঘ অক্ষ-মধ্যস্থ বিন্দু নির্শিত হইবে ন1। 

_. মেইরূপ যাহাদের লেক, অত্যন্ত খোলবিশিষ্ট, পদাথের আলোক রশি 
এত অল্প পরিমাণে বুক্র হইতে থাকে যে, তাহার! রেটিনার অতি নিকটে অক্ষ- 

মধ্যস্থ বিন্দু নিশ্মাণ করিয়া থাকেঃ কখন উহ্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেও 
উদ্যত হয়, হৃতরাং ৫েধল দুরের বস্তই দৃষ্টিগোচর হয়। এরূপ অবস্থায় 
টসমায় কুর্শপৃষ্ঠাকার কাচ ব্যবহার কর! কর্তব্য । 

৫ম। কি জন্য আমর! কতকগুলি পদ্দার্থকে এফ প্রকার দেখি এবং অপর 
কণ্তকগুলি ভিন্ন বর্ণের হইয়! থাকে? 

পূর্ধ্বে বল! হইয়াছে যে, শ্বেতালোক অনেকগুলি আলোকের সমষ্টি 
মাত্র, অতএব যে কোন পদার্থ তাহার কহতকগুলিকে শোষণ করিবে, তাহার 

অবশিষ্ট আলোক কেবল চক্ষু দ্বারা গ্রাহ্য হইবে। একারণ, যে বস্ত আলো- 
কের লোছিতবর্ণ শোষণ করে, তাহাকে সবুজ দেখায়, যাহ] লোহিত ও পীত- 
বর্ণ শোষণ করে তাহাকে নীল দেখায়, ইত্যাদদি। এইজন্য হঠাৎ হৃর্ধোর 

আলোক দেখিতে দেখিতে একটী শুভ্র কাগজের গতি দৃষ্টিপাত করিলে কিয়ৎ- 

কালের জন্য তন্মধ্যে একটা ক্কষ্ণবর্ণ বিন্দু দেখিতে পাওয়া যাব । ইহার অর্থ 

এই যে, রেটিনার যে অংশে হৃধ্যালোক পড়িয়াছিল, তাহা! ক্ষণকালের 

নিমিত্ত অসাড় হইয়। যায়, তজ্জন্য অন্য পদার্থের আলোক হঠাৎ তাহাতে 

পড়িলে তথায় কিছুই দেখা যায় ন। 
৬ষ্ঠ। প্রত্যেক চক্ষ্র ভিতর একটী পদার্থের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রতিষূর্তি অস্কিত 

হইলেও, তাহাকে ছুইটী বিলিয়! বোধ হয় না কেন? 
ইহার উত্তর এই যে, ছুই প্রেটিনা পরস্পর একত্রিক্ি করিলে যেযে স্থানে 

তাহার! মিলিত হয়, সেই সেই স্থানে আঁলোক পড়িতপেই একটী বস্ত দেখায়। 
কিন্ত ছুই রেটিনার অপর্থান, স্থানে সেই আলোক পড়িলে একটি বস্ত ছুইটী 
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বলির! বোধ হইয়া থাকে। একটা রেটিনা! বিল্ির অভ্যন্তর ভাগ খআঅপয়টার : 
বহির্ভাগের সহিন্ত সর্বতোভাবে মিলিত হয়? এই ছুইস্থান টিপিয়। দেখ, 

একটা মূর্তি দেখিতে পাইবে, কিন্তু ছুই চক্ষুর ভিতর দিকের দুই কোণ পর্ম্পর 

মিলিত হয় না, একারণ ইহাদদিগকে টিপিয়! দেখিলে, ছুইটী পদার্থ চক্ষুর, নিকট 
উপস্থিত হইবে। 

৭( কোন প্রজ্জলিত মশাল হন্তে করিয়! বারস্বার ইতন্ততঃ নড়াইলে. 

কি জন্য তাহার ফিতার ন্যায় আলোককে গোলাকার দেখায় ? 

যেকোন আলোক রেটিন! ঝিল্লীতে পতিত হউক না কেন, তাহার গ্রতিযৃর্তি 

অস্ততঃ এক সেকেণ্ডের আট ভাগের এক ভাগ কাল তথায় 'অবস্থিতি করে। 

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধো যদি কোন পদার্থের মুর্তি ঘন ঘন 

রেটিনায় পতিত হয়ঃ তাহা হইলে. প্রত্যেক মূর্তির পরম্পর ম্পর্শন ও 

. সঞ্চালনে উহ্হাদিগকে গোলাকার দেখায়। 

. এক্ষণে চক্ষুর পন্নব ও নয়নাশ্র সম্বন্ধে গুটিকতক কথা উল্লেখ করিলে 
চক্ষুঃর বর্ণন। সমাণ্ড হইয়া যায় 

পল্পবদয়ে পেশীন্ুত্র থাকে বলিয়া আমরা সর্ব! ইচ্ছামত উহা! বারা চক্ষু 
মুদ্রিত করিতে পারি। কিন্তু ইচ্ছা! করিয়! আমরা অনেকক্ষণ পল্লব উত্তো- 
লন করিয়া রাখিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে আমাদের চক্ষু ভূবায্ূ 
কর্তৃক শুদ্ধ ও প্রদাহ যুদ্ত' হইয়া পড়িবে । এতদ্বযতীত, ক্লাস্তিবশতঃ পল্লব 
সর্বদা পতিত হইয়াও থাঁকে। চক্ষুর মুদ্রিতাবস্থায় এক প্রকার জলবৎ পদার্থ 

চক্ষুমণ্লকে সর্বদা অভিষিক্ত রাখে । পর্বের .অগ্রভাগে ঘে লোম দৃষ্ট হয় 
তাহা দ্বার! চক্ষুর কর্ণিয়া প্রভৃতিপদার্থ, [ল নিঃহৃত ঘর্্মবিন্দু এবং 
বহিঃস্থিত ধুলি কণ৷ গ্রভৃতি হইতে রক্ষা পাইয়া খাকে। 

লাল! প্রভৃতি নিঃসরণের ন্যায়, নয়নাশ্রুও রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়| থাঁকে। 
চক্ষু-কোঠরের বর্হিভাগে ল্যাক্রিম্যাল্ নামে এক গেছি আছে, নয়নাশ্র এই 

্রস্থি হইতে নিঃস্থত হইয়! চক্ষু-পল্পব ও কর্ণির। ঝিল্লিকে অভিষিক্ত করে, মেই 

অশ্ ক্রমে চঞ্ষুচর অভ্যত্তর কোণে আমিয়৷ উপস্থিত হয়; এখানে তাহা! একটী 

থালীতে লঞ্চিত হইয়। ,তৎপরে নাসারদ্, প্রবেশ করে, কিন্ত অধিক 
পরিম[ণে চক্ষে নল আলিলে মুখমণুলের উপর দিয়! তাহা গড়াইয়া যাক । 

৮, 
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নয়নাক্র ব্যতীত পল্পবস্থিত কতকগুলি গ্রস্থির মধ্য হইতে এক প্রকার তৈল- 

রৎ নিঃসরণ বহির্গত হয়, যন্বারা উপরের পল্লব নিয়ের সহিত সংলগ্শ হইতে " 
পারেনা । কিন্তু কোন কারণে উহ! জমিয়া গেলে উহার নেত্রমল নামে 

আখ্যা হইয়া! থাকে। 
১] 

01304৭02240. 

শ্বণেন্দ্রিয়ের বিবরণ । 
কর্ণকে শ্রবণেন্ছিয় ফছে। ইহ1 তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে । ১ম। 

রাহ্যকর্ণ, ২ম । মধ্যকর্ণ বা টিল্পানাম, এবং ৩য় । অভ্যস্তরকর্ণ ব! ল্যাবা- 

রিশ্থা। এই জিন ভাগের মধ্যে শেঘোক্তটীতে শুবপেজ্রিয়ের অত্যাবশ্যকীয় 

উপকরণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। অপর ছুটী, শ্রবণের জনা তৃতীয়ের 

ফেবল সহযোগী হয় মাত্র । 

| এরিক 2টি. লন 
« তর্ার্ৃত কতকগুলি উপান্থির সংযোগে বাহ্বর্ণ নির্মিত হয়, ইহার 
মযস্থলে বে নিযস্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে কন্কা। (0০০১৪) বা 
করণের হাড়ী কছে। 
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যে ক্ষুত্রনলী এই নিয়স্থান হইতে টিম্পানাই বিশ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে 
তাঁছাকে শ্রাবণেক্জিয়ের দ্বার বল। যার, ইহাও বাহাকর্ণের অন্তত । 

'টিষ্পানাই নামক একটা কঠিন ও বিস্তু ত খিল্পী, ন্ ও মধ্যকর্ণকে পৃথক 
করিয়া থাকে । 

" এই ঝিলী হইতে অত্য্তরকর্ণ ব! ল্যাবারিস্ পর্ধ্যস্ভ বে নিয়স্থান দৃষ্ট হয়, 
তাহাকে মধ্যকর্ণ ব! টি্পানাম কহে। ইহাতে তিন খানি ক্ষুদ্র দুর অস্থি 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার! পরম্পরের সহিত 'সংলগ্ন থাকে এবং ইহাদের 
দ্বার বাহ ও অভ্যন্তর কর্ণের যোগ রক্ষ। হুয়। ইহাদিগকে মেলিয়াস্, ইন্- 

কাম্, এবং ষ্টেপিস কহে। প্রথমটী মুদগরের ন্যায়, দ্বিতীয়টি নেহাই আকৃতি, 
এবং তৃতীয়ের সহিত অঙ্খের রেকাবের সাতশ লক্ষিত হয়। প্রাথমটী টিস্পা- 
নাই বিল্লীত্তে এবং তৃতীয়টী ল্যাবারিস্ব বা অভ্যন্তর কর্ণে সংলগ্ন থাকে। 

মধ্যকর্ণ একটা নুরে গহ্বররূপে টেম্পোরাল্ অস্থির পিট্রস্ অংশের মধ্যে অব- 
স্থিতি করে? এই গহবরের সম্মুখ ও অভ্যত্তর গাত্রে একটা ছিদ্র দেখিতে পাঁওয়! 
যাক, এই ছিদ্র ইউষ্টেসিয়ান্ নঙগীর ভিতর দিয়া পশ্চারবর্ভী নাসারদ্ধের নিকটে 
এবং গুহানলীর (71১8700% ) ভিতরে পর্য্যবনিত হইয়াছে, একারণ, টিম্পা- 

নাম ও গুহানলী পরম্পরের সংযোগ দৃষ্ট হয়। এই ছিদ্র ব্যতীত্ত, মধ্যকর্ণনপ 
গহ্বর প্রায় অস্থি-প্রাচীরে আরুত, তবে ইহার বাহির ও ভিতর দিকের যেষে 

অংশে ছিদ্র আছে, সেই সেই স্থানে ঝিলীর আবরণ লক্ষিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ 
বছিদ্ধিকে টিম্পানাই ঝিল্লী, এবং অভ্ত্তর দিক ভিম্বাকার ও গোলাকার বিল্লী 

থাকে, শেষোক্ত ছুইটী বিল্লী দ্বার মধ্যকর্ণ অভ্যন্তর কর্ণের ভেষ্টিবিউল্ ও ককৃ- 
লিয়া গহবরের সহিত যোগ রাখিয়। থাকে । মধ্যকর্ণের ভিতর দিকে, অথচ 

টেস্পোরাল অস্থির পিটুস্ অংশের ভিতরে অপর একটা গ্রহ্বর দেখিতে পাওয়া 
যায়, যাহাকে অভ্যন্তর কর্ণ কছে। এই গহবর কতকগুলি গহুবরে বিভক্ত, 

ছুৃতরাৎ ইহা অন্যন্ত জটিল বলিয়া ল্যাবারিস্থ নামে,আথ্যাত হইয়। থাকে। 
শ্যাবারিস্থ ছুই দ্গে বিভক্ত, একটী অস্থি ও অপরটী 'বিদ্নী দ্বার] ' নির্দিত 

হইব! থাকে। 

অস্থি নির্মিত ল্যাবারিস্থ আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা1--৯ম। ভোগ 

বিউল্, ২য়। অর্ধচজ্জীকার নলীসমূহ, এবং ৩য়॥ ককৃলিয়া। | 
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 প্রথমটাকে ল্যাবারিস্থের মধ্যগহ্বর বলে, ইহার অত্যন্তর গাজে কতক- 
গুলি ছিদ্রে দেখিতে পাওয়া যায় যন্ধারা অডিটরী ব! শ্রবণেঞ্জিয়ের স্নীযুর শাখা 

প্রশাখা ইহার ভিন্তরে প্রবেশ করিয়! থাকে । ইহার বহির্দিকে একটী ডিস্বা- 
কার ছিদ্র ও উহার ধিলী দৃট হয়) যথায় ষ্টেপিস্ অস্থি সংলগ্ন থাকে। 

পশ্চাৎ ও উর্ধদিকে পাচটা অর্ধচন্্রীকার নলীর ছিদ্র ইহার সহিত যোগ" 
রাখিয়া দেয়, এবং ইহা! সম্মুখ দেশে একটী ছিদ্র দ্বারা কক্লিয়৷ গহ্বরের 
নহিত সংযুক্ত থাকে । 

কক্লিয়। দেখিতে শামুকের মত, ইহার ভিতরে একটা গুণ্ডাকৃতি স্তস্ত 
দেখিতে পাওয়! যায়, একটা নলী এই স্তস্তকে ঘুরিয়] ঘুরিয়। বেষ্টন করে। 
এই নলীর উপর দিক বদ্ধ, কিন্ত ইন্থার নিয়ে তিনটী ছিদ্র থাকে, একটীর দ্বারা 

' ভেষ্টিবিউল্ গহ্বরের যোগ রক্ষ! হয়; দ্বিতীয় ছিদ্র গোলাকার, ইহ। টিম্পানাঁম 
বৰ মধ্যকর্ণের মহিত মংবুক্ত, এই ছিদ্রের মুখ একটী বিল্লীর দ্বার। আবৃত 

থাকে; তৃতীয় ছিত্র স্থানীয় অস্থির ভিতরে প্রবেশ করে। ককুলিয়া গহ্বরের 
মধ্যস্থলে কতকগুলি যষ্টির আকার পদার্থ ( :009 ০ ০০৮ ) দেবিতে পাও! 

যায়। এই পদার্থদিগের ভিতরে অডিটরী স্বাযু প্রবেশ করিয়] থাকে । বিশ্লী 

নিশ্শিত ল্যাবারিস্থ, মধ্যে এন্ডে।লিম্. এবং অস্থি নির্ট্িত ল্যাবারিস্থ মধ্যে 
পেরিলিম্ফ, নামক তরল পদার্থ দুষ্ট হইয়। থাকে। 

এন্ডোলিম্ফ, নামক তরল পদার্থে কতকগুলি বালুকণা সদৃশ পদার্থ 
(০0১০০০:019, ) দেখিতে পাওয়া যায় । 

অডিটরী স্বায়ু, অভ্যস্তর কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়। ছুই ভাগে বিভক্ত 

হইয়া পড়ে, একটা শাখা! ভেগ্িবিউল্ ও অর্দচক্রাকার নলীসমূহে, এবং অপরটা 
কক্লিয়। গহ্বরে প্রবেশ করিয়া থাকে | ' 

বাছা কর্ণের ক্রিয়া-১ম। ভূবায়ু বাহিরের শব্দ বহুন পূর্বক শ্রবণে" 

ক্রিয়ের পথ দিয়া একেবারে টিম্পানাই ঝিললীতে গ্রিক] লাগে, এজন্য, সেই 
শব্দ অন্য দিকে বিকীর্ণ হইতে পায় নাঁ। ২য়। বাহকর্ণের গান্র দিয়াও 

গেধ' উপরোক্ত বিললীতে উপনীত হয়, এবং ৩য়। শ্রবণ পথের দ্বতস্ত্র বায়ুর 

লৃহিত শবববাহক ভূবাযুর ঘর্ধণে শবের আধিক্য হইয়. থাকে । 
- *» মধ্য কর্ণের জ্রিয়া-_ছুবায়। হইতে শব্বক্ষ ললবৎ পদার্থেন উপর 
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দিলা ভ্রমণ করিতে হইলে, সেই শব্দ ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কিন্ত ভূবাযু ও জলের 
ব্যবধানে যদি একটা বিজ্ুত বিল্ী থাকে, তাহা হইলে শখের আধিক্য হয়। 

একারণ, মধ্যকর্ণস্থিত গোল ও ভিম্বাকার ছিত্রদিগের বিললী হারা শব ক্ষীণ 

না হইয়া! অভ্যন্তর কণেপ্রবেশ করিয়! থাকে । আবার, এরূপ ঝিলীর গাত্রে 

শ্বন পদার্থ সংলগ্ন থাকিলেও শব্দের আধিক্য হয়? অতএব, ডিম্বাকার ছিদ্র- 

স্থিত বিল্লীর গাত্রে ষ্টেপিস্ অস্থি সংলগ্ন থাকে বলির! শব্দের হ্রাস হইতে 

পারে না। 

ঝিল্লী যত টান থাকিবে, তন ভাঁহ। উত্তমরূপে শব বহন করিতে পারিবে । 

আবার, গ্ররূপ বিশ্লীর গাত্রে অস্থির ন্যায় কঠিন পদার্থ ঝুলিয়া থাকিলে শব্ধ 

"বহনের 'আরও সুবিধা হইয় মায় । যে তিন খানি অস্থি মধ্যকর্ণকে অধিকার 
করিয়া থাকে, তাহার! কেবল এক দিকে টিম্পানাই বিল্লী ও অপর দিকে 

ল্যাবারিত্ব গহ্বরের সহিত সংযুক্ত থাকে; আর কোন পদার্থের সহিত্ত ইহাঁ- 

দের যোগ দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ মধ্যকর্ণের ভিতরে ইহার! পরম্পরে সংযুক্ত 
হইয়া যেন ঝুলিতে থাকে। প্রত্যেক শব্ধ ইহাদ্দিগকে টিটি এবং ইহাদের 
পরমাণুকে আন্দোলিত করিয়া থাকে । 

ইউস্টেসিয়ান্ নলী দ্বারা মধ্যকর্ণে বাযু প্রবেশ করিয়া থাকে; এরূপ না 
হইলে টিম্পানাই প্রভৃতি ঝিল্লীদিগের উত্তমরূপ আন্দোলন হইত না, এবং 

এতন্বধ্যবর্ভী অস্থিসমূহ শব্দ বহন জন্য অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক থাকি- 
তেও অক্ষম হইত, সুতরাং শব্ধ ভ্রমণের 'বিলক্ষণ অস্থবিধ। হই | ইউ- 

টেসিয়ান্ নলী দ্বার! মধ্যকর্ণে বায়ু প্রবেশ করে বলিয়া, ভিতর ও বাহিরের চাপ 
এবং উত্তাপের সামপ্রস্য রক্ষা! হইয়া থাকে ।. এই নলী দ্বারা কর্ণের মিউকান্ 

নির্গত হইয়া যায়। বাহির হইতে অধিক পরিমাণে বায়ু কর্ণে প্রবেশ 
করিলে, টিম্পানাই বিল্লী ভিতর দিকে হেলিয়! পড়ে এবং শ্রবণের 

ব্যাঘাত ঘটে । 

অভ্যন্তর কর্পেরকুটিয়া__পূর্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে য়ে, অভাত্তর 
করণে তরল পদার্থ থাকে । এই তরল পদার্থের ভিতর দিয়া শব অভিটন্তী. 
স্নায়ুতে উপস্থিত্ত হইলে আমর! শ্রাবণ করিয়! থাকি। 

বিবিধ করোীর অস্থি যে সকল শব্ধ বহন করে, অর্ধচন্তরান্কতি নলী,লমূহ 
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সেই দকল শককে একত্রিত করিয়া থাকে । এভত্বযস্ভীত, উহছার়া শব. 
ধহুনও করিম্না থাকে । 

অত্যন্তর কর্ণের তরল পদাঁথে যে সকল বালুকণা সদৃশ পদার্থ (০৮০০01 ) 
দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাদের দ্বার। শবের তীক্ষত। লাত হইয়া থাকে। 
বিশ্লী নির্দিত ল্যাবারিস্থ ও তাহার জাযু, মৃহু ও উচ্চ শব পৃথক করিতে পারে," 

কিন্তু কক্লিয়া ও তাহার ন্নাযুর সাহায্যে কেবল হুমিষ্ট অথবা কর্কশ 
শব বোধগম্য কর! যায়। ককৃলিয়! গহ্বরে ষে নকল যষ্টির আকার পদার্থ 

দেখিতে পাওয়। যায়, তাহারাই উত্তেজিত হুইয়। শব্দের বিবিধ গুণ মস্তিষ্কে 
লইয়া গিয়া থাকে। 

কর্ণের তিন ভাগের স্বতন্ত্র বর্ণন। সমাণ্ত হুইল । এক্ষণে কি প্রকারে" 

বাহিরের শব কর্ণকৃহুরে প্রবেশ করিয়া নান! স্থান ভ্রমণ পূর্বক শ্রবণেক্জিয়ের 

সাযু সমূহে উপনীত হয়, তাহা উপরের চিত্রিত কর্ণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
অনুসরণ করা যাউক। 

কোন প্রকার, বীণাযস্্রের তাঁর যাজিয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ তাহ! চঞ্চল 
হইয়! উঠে, এবং তাহা এত শীঘ্র শীঘ ইতত্ততঃ সঞ্চালিত হয় যে, কিছুতেই 

তাহার গতির অনুসরণ করিতে পারা যায় না। এই তার যেমন ভ্রুত সঞ্চা- 

লিত হয়, তেমনি ইহা আপন চতুম্পার্খস্থ তৃবায়ুকে আঘাত করিতে থাকে । 
ক্রমে তারের মিকটস্থ তূবায়ুর আন্দোলন দুরস্থ ভূবায়ুকে কাপাইতে কাপাইতে 
কর্ণে ও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কোন প্রকার আঘাত জনিত ভূবায়ুর 

আন্দোলনকে তরঙ্গ কহে। শব্দের এবন্প্রকার তরঙ্গ টিম্পানাই বি্লী হইতে 

সুঙগবাঞ্ন সদৃশ, মেহাই আকুতি; ও অশ্বের রেকাব তুল্য অস্থি সমূহে পরিচালিত 

হয়, পরে ভাহা মধ্যকর্ণের গোল ও ভিম্বাকার ছিদ্র ও উহাদেন্র বিল্লীতে 
আলিয়। লাগে । এখান হুইন্তে শব্ব-তরজ্স ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়! পড়ে। 

প্রথমটী কর্ণের গোলাকার ছিদ্র ও উহার বিল্লী অতিক্রম করিয়া ককৃল্িয়। 

গছ্ররের এগুলিম্ফ,ও পেরিলিম্ক, নামক তরল এু্ার্ণের উপর পতিত হর, 
, ভবং অবশেষে সেই শব্দ-তরজ/€যটির, আকার পদার্থদিগকে 'আঘান্ক করিয়। 

এখানকার স্গায়তে উপস্থিত হইয়া খকে। শব্দ মিষ্ট কি কর্কশ, ককৃলিয়া 

কেব্রল তাহাই.বিচার করিয়া থাকে । 



€ ৭৯ ) 

শব্দের দ্বিতীয় তয়ঙগ মধ্যকণের ডিন্বাকায় ছিত্র ও উহার মিললো কাক্ষিক্রুঞ 

করিয়া ভেষ্টিবিউল্ গন্বরের এগুলিম্ফ,ও পেনিলিন্ফ নামফণতরল পদার্থে 
পতিত হয়, এবং সেই শব্-তরক্ বালুকণ! সমৃশ পদার্থদিগকে উত্তেজিত করিয়া 
এখানকার অডিটরী ্গযুতে উপস্থিত হইয়া থাকে। ভেঠিবিউল্ গহ্বরে র, 

'বিদ্লী নির্টিত লেবারিস্থ দ্বারা সেই শব্দ উচ্চ কি ক্ষীণ, কেবল তাছাই 
বোধগম্য হইয়। থাকে। 

02941 08" 91871414 

স্বাণেক্ছিয়ের বিবরণ | 

নাসিকাকে শ্ত্রাণেক্ত্রির কহে। ইহার চারিটী ছিদ্রের মধো ছুটী ছিপ্র 
ওষ্ঠের উপরিভাগে স্থিত্ভি করে, এবং অপর ছুটা গুহানলীর সহিত যোগ রাখিয়! 

দেয়, এজন্য মখ বন্ধ থাকিলেও নাসিকা সবার অনায়াসে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য 

নিধ্ধাহ হইয়া থাকে । 

একটী আবরণ লহ্বভাবে নাসিকাকে ছুই ভাগে বিভন্ত করিয়া থাকে। 

এই আবরণ অস্থি ও কোমলাস্থি দ্বারা নির্মিত। কতকগুলি ক্ষু্র ক্ষুত্র 
অস্থি প্রন্থে বিস্তৃত হইয়। প্রত্যেক নাসিকার গহ্যরকে ক্ষুদ্র দ্র ভাগে বিভক্ত 

করিয়াছে। একটী মক্মলের মত কোষল বিশ্লী ধছ সংখাক ব্রক্তবহণনাড়ী 
ও গ্রন্থি (£198,08 ) বহন পূর্বক ইছাদের গাত্রে সংলগ্ন থাকে । শ্রাবণেলিয়ের 

স্নাযুর গুটিক| (০1%০6০যে ৪1) )হইতে অসংখ্য ন্বাযুক্থত্র এই ক্লৈদ্মিক রিলীতে 

আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাদের ছার! বিবিধ গন্ধ উর্ধ মন্তিভে প্রেরিত হইয় 

থাকে। এই সকল ন্গায়হুত্র বাতীত অন্যান্য লায়ুও ন্বসিকায় দেখিতে পাওয়! 
যায়, যন্বারা তথায় ভাপ, শৈত্য, যেন! প্রাভৃতি জুতৃত হয়, এরং শ্লেম্বা 

গ্রস্থৃতি পদার্থ নির্থত হুইয়! থাকে । 

গদ্ধ দ্রব্য যেরূপ আকার বিশিষ্ট হউক না কেন, তাহা! শ্লেম্সার সহি অ্রব 
ন হইলে অলফ্যাক্ট্রী জাসু কর্তৃক গ্রাহ্ হয় না; একারণ, স্থানীয় প্লৈশ্মিক ঝি 
সর্বদ। আর্্ থাকে । এইবঝিলী কোন প্রকার গ্েেগে স্বীত ও পক হইয়া 

_ পড়িলে আ্রাণ শক্তির হাস হাইন্ন। থাঁকে। 



€ ৮০) 

* আমর! ইচ্ছাপূরর্ধক নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ছুর্গন্ধ হইতে রক্ষা পাইতে পারি, 
এবং ঘন থন শ্বাস টানিয়! সুগন্ধ াণ করিতে সক্ষম হইয়া! থাকি। 

সকল জীবের গ্রাথশক্তি সমান নহে। মাংসাপী জীবেরা শ্রাণ ঘ্বার] 
আপন শিকারের প্রতি সহজে অগুসরণ করে, উদ্ভিদ রভোঁজীর! ফল ফুলের গন্ধ 

উত্তমরূপে উপলব্ধি করে, কিন্ত শেষোক্জ শ্রেণীর জীবাপেক্ষ। মনুষ্যের স্রাণশক্তির 

ন্যুমতা দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, প্রত্যেকের অলফেক্টা ায়ুর গঠন ও ক্রিয়ার তার- 
তমা হইয়! থাকে । ব্যক্তি ও জন্ত বিশেষের ভ্রাপশক্তির বৈষম্য দৃষ্ট হয়, এক 
শ্রেণী যাহাকে সুগন্ধ বলিয়! আদর করে, অপরবর্তৃক তাহ! ছূর্গনধজনক বলির! 
দ্বণিত হয় । ইহার কারণ নির্দেশ করা যায় ন1। 

0704৭ 07 14.970. 

শ্বাদেক্দিয়ের বিবরণ । 

জিহুব। দ্বারা সকল প্রকার পদার্থের স্বাদ গ্রহণ কর] যায়, অর্থাৎ অয়যুক্ত, 

লবণাক্ত, তিক্ত, মিষ্ট প্রভৃতি সকল প্রকার আম্বাদন জি্বা দ্বারা বোধগম্য 

হইয়া থাকে। 

ভিহ্বার উপরিভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা (781119 ) দেখিতে 

পাওয়া! যায়। ইহার] তিন ভাগে বিভক্ঞ। ১ম। গুগাকৃতি গুটিকা, 

€ ঘ13202 198011199. ) ইহারা জিহ্বার প্রায় সমস্ত গাত্র, বিশেষ তাহার 
মধ্যভাগ অধিকার করিয়া থাকে । 

বয়। চাবুকাক্কৃতি গুটিক1 ; ( সা 02119.) ইহার] প্রথম 

শ্রেণীর গুটিকাদিগকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত করে, অর্থাৎ জিহ্বার ছুই ধার ও 

অগ্রভাগে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
৩য় । তৃতীর শ্রেণীর গুটিক! গুলি দেখিতে চতুর্দিক খাতবিশিষ্ট গড়ের 
(০মা0য21155 129108118. ) মত £ ইহাদিগের সংখ্যা অনি অল্প এবং 

স্্হার! দেখিতে গোলাকার ; জিহ্বার যূলদেশ ভিন্ন ইহাদিগকে উহার আর 

কেন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না: 
» প্রত্যেক শ্রেণীর গুটিক!” সমূহ (১) কতকগুলি রক্তবহানাড়ীর ফাঁস, 



রঙ 

€২) তন্মধ্যে একটা সাঘু-হত, (৩) ৬ একটা স্বচ্ছ আবরণ এতছুভ্বয়কে 
* বেষ্টন করিয়। থাকে । 

০ 

জিহ্বা তিন গ্রকার কার্ধা করিয়া! থাকে । 

১ম ইহা গলাধভকরণের সহারতা করে। 

২য়। ইহা! হবার! বাক্যোচ্চারণের সহায়তা হয় । 
৩য়। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গার স্বারা কেবল স্বাদ গ্রহণ 

হইয়া! থাকে । 

জিহবা মাংস পেশীতে নির্মিত হইয়া থাকে, এবং ইহাতে সঞ্চালক, 

মাধারণ ও বিশেষ চৈতন্য উৎপাদক ন্নাযুস্থত্র লক্ষিত হই! থাকে । 
পদার্থ দ্রবীভূত ন৷ হইলে জিহ্বার দ্বারা তাহার আম্বাদন পাওয়। যায় না, 

এবং যত তাহা জিহ্বা দ্বারা সঞ্চালিত হইবে, তত তাহার স্বাদ বোধ হইতে 
থাকিবে । 

* ব্বারম্বার এক প্রকার পদার্থ আস্বাদন করিলে স্বাদ-গ্রহণ-শক্তির হাস হয়, 

এবং নান। মিষ্টান্ন পরে পরে আম্বাদন করিলে, প্রত্যেক পদার্থের আম্বাদন 

পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন। জিহবা ব্যতীত, মুখ-গহ্বরের অন্যান্য স্থানেও দ্বার 
গ্রহণ হুইয়! থাকে । 

জিহ্বার পশ্চান্ভাগে, ছুই ধারে এবং অগ্রভাগে যথার্থ স্বাদ গ্রহণ হয়, 
এতত্বযতীত, কোমল তালু ও ইহার ধিলানে, এবং কঠিন তানুর পশ্চান্তাগের 
কিযদংশেও আম্বাদন পাঁওয়। গিয়া! থাকে? কিন্ত জিহ্বায় উপরিভাগের সন্গুখ ও 

মধ্যভাগে, অব! ইহার নিয়দেশে এবং কঠিন তালুর সন্গুখাংশে, দত্বমাড়ী ও 
ওষ্ঠাধর প্রভৃতির গাত্রে পদার্থের সংযোগ হইলে কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। 

গ্নসোফেরিঞ্রিয়াল্, ও পঞ্চম শ্নায়ুর লিঙ্ুয়াল্ শাখ। দ্বার! জিহ্বার ক্গায়ু 

লাভ হুইয়! থাকে । প্রথষটির বিভাগে জিহ্বার পশ্চান্াগে আঙ্বাদন পাওয়া 
র়্ না, এবং দ্বিতীয়ের বিভাগে জিহ্বাগ্রভাগের আস্থাদন-শক্তির লোপ, হইয! 
থাকে । জিহ্বার পশ্চানাগে তিক্তশ্বাদ, অগ্রভাগে মিষ্ট, এবং ছুই ধারে খার 
আন্বাদন অনুভূত হইয়! থাকে । 

জিহ্বাস্থিত্ত চাবুকারুতি ও. গড়ের মত (10721202 &, 0০022721159, 
29019 ) গুটিকা' সকলে এক প্রকার পদার্থ ঘৃষ্ট হর, তাহাদের দ্বারাই, 

্ ৯৯ 



(৮২) 
ঝিয্বার আস্বাদন লাত হইয়! থাকে । ফোন প্রকার পদার্থ জিহ্বায় সংলগ 
না ফরিয়াও শারীরিক স্সাযুএবং স্ায়ু-কোষ সমূহের পরিবর্তিত অবস্থায়ও ব্যাদ ' 

ঘনুভূত হইতে পারে । 
. জিহ্বার গুটিক! দ্বার! স্বাদ গ্রহণ ব্যতীত, পদার্থের,স্পর্শজ্ঞান লাভ হইয়াও 
থাকে। অর্থাৎ কোন পদার্থ গ্রিহ্বার উপর রাখিলে, তাহা উষ্ণ কি শীতল, 
ক্লেশদাপক বা ভূপ্তিজনক, এমন কি তাহার আঁকার পর্যযস্তও নিরূপণ কর! 
যাইতে পারে। 

07,041 0ম 9007. 

স্পর্শেক্িয়ের বিবরণ । 

পূর্বে যে সকল ইন্দ্রিয়ের কথ! উল্লেখ কর। গেল, তাহার! প্রত্যেকেই 
বিশেষ বিশেষ উত্তেজক পদার্থের দ্বার! ও স্ব শ্যক্সায়ুর সাহায্যে বিশেষ বিশেষ : 
চৈতন্য উৎপাদন করিয়। থাকে। শ্রী সকল চৈতন্য প্রায়ই বহিজগত হইতে 
উৎ্পক্ন হয়, যথা-বাহিরের আলোকে দৃষ্টি, বাহিরের শবে শ্রবণ, ইত্যাদি । 
ধ্র্ূপ চৈতন্য হ্বারা শারীরিক অন্গপ্রত্াগগের কোন প্রকার অবস্থা অনুভূত 

হ্য়না। 

স্পর্শজ্ঞান দ্বারাই ফেবল আমরা নানা! অবয়বের অবস্থা বুঝিয়! থাকি । 
ত্বকস্থিত ক্ষত ক্ষুত্র গুটিক। (79111) দ্বারা এ স্পশশজ্ঞান অধিক. পরিমাণে 
শা হয় বলির! আমর ত্বকৃকে প্পর্শেজ্রিয় বলিয়া! থাকি। কিন্তু জিহ্বা ও 

ওষ্ঠে এঁ সকল খটিক! দেখিতে পাওয়! যায় বলিয়া উহাদের ছারাও স্পশ- 
জান লাভ হইয়া থাকে |. ৬ 
.. ম্পর্শজান লাভ হইবার. জন্য কোন বিশেষ ্সায়ুর প্রয়োজন নাই, সাধারণ 
টৈভন্যোৎপাধক দ্বাযুদ্দিগের দ্বার! এ কার্য্য নির্বাহিত হয়; দেই জন্য সাধক 

চৈতনোর আধিক্য হইলেই স্পর্পজান লাভ হইয়া থাকে 
৬. কোন .কঠিন ও উত্তপ্ত পদার্থ অব্বস্পৃষ্ঠ হইলে, স্পর্শজ্ঞান দ্বারা আমর! 
প্রতোষের ভিন্ন ২ চৈতন্য উপলব্ধি করিতে পাঁরি। কিন্ড্র সেই লেই পদার্থ 

০ ক্ষধল স্াযুদ্ৃষ্ঠ হইলেই তাহার যে খ্বাযুর সহিত নংলগ্ন হইয়াছে এমত 



€॥ ৮৩) 

. বোধ হয় নাঁ, কেবল এক প্রকার অনির্ধচনীয় টচতন্ম উপলব্ধি ই, ইহাকে. 

স্সর্শভ্বান না! বলিয়া অগ্ভুভব-শক্তি (£99117)6 ) বল! গিয়া থাকে । | ৃ ০ 

অবস্থাভেদে এই অনুভব স্থধজনক অথবা কষ্টদায়ক হইয়া! থাকে। . 
পদার্থ চর্শা্পৃষ্ঠ হইলে; তাহ গুরু কি লঘু, উষ্ণ কি শীতল বুঝা গিয়া 

থাকে। আবার স্পর্শজ্ঞান দ্বার। পদার্থের আকৃতি ও গঠন পির বিচার 

করা যাইতে পারে |" , 

এভদ্বাতীত, সাধারণ চৈতন্যোতপাদক স্সায়ুদিগের উপর যনকে: কি 
করিতে দেখা গিয়া থাকে ; যথ1--বেদনার কল্পনায় বেদনাধুক্ত অনের খাতন! 

বৃ্ধি, ভয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন, আত্মীয়ের আশ! পথের অপেক্ষায় উৎণাহে 

স্কীত হইলে, অথবা ছুঃখে নিমগ্ন হইলে, কপোল প্রদেশে ধর্বিন্ব ই 
হইয়া থাকে, ইত্যাদি । 

00০াবানাণণ 0. 

জন্মবিবরণ। 

« যে সকল মূল অংশে জীব-শরীর নির্মিত হয়, তাহাদের মধ্যে অনেক- 
শুলিরই পুনর্জন্ম হইতে পারে । অর্থাৎ কোন রূপে তাহার] নষ্ট হইলে, অন্ু- 
রূপ পদার্থই তাহাদের স্থান অধিকার করে। বথাঃ--পুরাঁতন কোষের স্থানে 
নৃতন কোষ, পুরাতন রক্তকণার পরিবর্তে নৃতন রক্তকণা এবং অকর্মাণা পেশীর 

নূপান্তরে কার্যযোঁপযোগী পেশীহৃত্র উত্পরন হইতে দেখ! গিয়া-খাক্ে |. আবার, 
উক্ত নিয়মেই বিভক্ত ক্সাযু বৃদ্ধি-পায় ও ভগ্রাস্থি সংযুক্ত হইয়া থাকে । বাস্তবিক, 

উপাঙ্ি প্রভৃতি কতকগুলি অংশ ভিন্ন, শারীরিক নান অংশের পুনর্জন্ম হইসে. 

পারে। | 
মনুষ্য প্রভৃতি শ্রেষ্ট জীব-শরীরে মূল অংশ সকল ফী পুনর্ভীবি্ভ 

হইলেও ভাহাদের কোন মৃত অবয়ব বা যন্ত্রের পুনর্জনি হয়. না, কিন্তু, ভেক্দাকীয় 
জীবের অঙ্গংলির এক একটা গাঁইট নষ্ট হইলেও নে' সকলের ব্মাধার এ ক্র 
থাকে। 

স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম ব্যতীত্ত, মনুষ্য প্রভৃতি. জীবের সম্ভান উপর হারার 
আর দ্বিতীয় উপায় নাই। অর্থাৎ, স্ত্রীর ওভাষ্, (0%8:) বা ভিন এবং 



61৮৪) 

পুরুষের শুজ-কীট (99০55655065), প্রত্যেকের এই ছুই প্রতিনিধির পর-. 
ক্গর সংস্পর্শে, সম্তানের উৎপত্তি, বিকাশ, ও রৃদ্ধি হইয়া] থাকে । বল! বাহুল্য 

যে; শ্রী-জননেজ্িয়ের মধ্যে, যোমি, গর্ভাশয়, ফেলোপিয়ান্ নলী, এবং ভিম্বা- 

ধারই প্রধান। ইহারা পরস্পর যোগ রাখি! থাকে, বন্ধাক্প। সঙ্গমকালে পুরুষের, 
মুষ্ধ অথব1 মৃত্রাধারের পশ্চাৎস্থিত্ত তেন্িকিউলি সেমিনেলিদ্ নামক শুক্রাশয় 
হইতে শিশ্প কর্তৃক রেতশ্বলন হইয়! বীধ্যস্থিত শুক্র-কীট লামক পদার্থ 
ক্রমান্বয়ে যোনি প্রভৃতির ভিতরে সধশলিত হইঞ্ল থাকে । 

পর্ব উল্লেখ করা হইয়াছে য়ে, স্ত্রী ও পুকষের প্রতিনিধি স্বরূপ ডিম্ 
 শুক্র-কীট নামক পদার্থ স্বপ্নের পরম্পর সংযোগে সন্তানের অঙ্কুর হয়, 

এবং সেই অস্কুর কালে বিকাশ ও বৃদ্ধি পাইয়া খাকে ; অতএব এক্ষণে কেবল 
তাহাদেরই ভাবৎ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে ব্ণন করিতে হইবে। 

07008610109 018010816) 1001079202:61020 - 

& 06591010060 01 689 ০৮00. - 

ওভাঁমের গঠন, নির্গমন, গর্ভাধান, ও বিকাশের বিবরণ । 

" ওভামের প্রক্ুতার্থ ভিম্ব, কিন্ত শারীর-বিধানের ভাষায় ইহাকে ফলবা'ন 

ঘআকুর (00:01 0০77) ) কছে। 

ভেসিকেল্। শৈশব ও বৃদ্ধাবস্থার মধ্যে, নারীর 

ভিম্বাধার (5) পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহার উপরিভাগে ১৫ হইতে 

২ণ্টা বুন্ধদাকৃতি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহ্াদিগকে গ্র্যাফিয়ান্ ভেপিক- 
লস্ কছে। প্রত্যেক বুদঘাকৃতি পদার্থের গহ্বর অগওলালময় তরল পদার্থে 

পুর্ণ, বহুমংখক দান! বিশিষ্ট পদার্থ ও একটী ডিঘ্ব (০%210.) এই তরল পদার্থে 
ভাসিতে থাকে । প্রত্যেক গ্র্যাফিয়ান্ ভেলিকেলের বহির্দিকে একটী বিল্লী 
দেখিতে পাওয়া যার, এই বির অভ্যন্তর গাজরে বহুসংখ্যক কোষ ও কোব- 

বদ্ধনশীল ছল শর নিকটে নিকটে অবস্থিতি করি! থাকে যে, তাহাদের সম- 
টিকে স্বতন্ত্র ভাবে দানাবিশিষ্ট ঝিল্লী । € 1061710279, £90010998 ) কহে । 

"., ওভাঁমৈর গঠন । পুনর্বা্ত বৃদ্ধদাকৃতি পদার্থ যতদিন অসম্পূর্ণ থাকে 
“কত দিন এই সর গূডিত্য বা ওভাম্ ভাঁহার মধ্যস্থডল থাকে, কিন্তু তাহা আয়? 



(৮৫) 
, গুর্ণতা লাভ করিলেই ডিশ্ব. দানাবিশিক্ট বিলীতে সংস্পষ্ট হত, ১ . 

সময়ে রী ঝিশ্লীর কতকগুলি কোষ পেই ডিম্বকে ধেষ্টন করে ; এই কষে, 

আবরণকে ডি্কাস্ প্রোলিজিরাস্ কছে। ভিম্ব দেখিতে অতি ক্ষুত্র, ইহা 

্যাসরেখা এফ ইঞ্চির ২৪* হইডে ১২* ভাগ পর্মান্ত হইয়া! থাকে । যে বিশ্রী 
ইহাকে বেষ্টন করে, তাহাকে জীবনী-বিলী (2005 791150108 ০৮ 57911705 
[75007909 ) কছে। এই ঝিল্লীর ভিতরে অগুকুন্থম (0915) দেখিতে 

পাওয়া যায়। এই অথকুস্থমের মধ্যে নির্ঘলাকৃতি অস্ভুরসনদন্বীয় বুদ, 
( 3977010] 98109 ) এবং এই শেযোক্ত পদার্থের অভ্যত্তর প্রদেশেন্স এক- 

সীমায় একটী পীতবর্পণের অস্ব,র-বিন্দু (0192019] ৪০৪) অবস্থিতি 
করিয়া! থাকে । 

ডিস্বের যে চারিটী অংশের কথা উল্লেখ কর! গেল, তাহারা প্রত্যেকে 
এক একটী কোষের (0611) আবরণ, তরলপদার্থ, কফোমবর্ধনশীল-মূল 
(লস 5০191 ) এবং একটী বিন্দুর (01011) সহিত সাদৃশ্য রাখিগ্া থাকে । 

ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রত্যেক ডিম্ব এক একটী ফোষ ব্যতীত বার 
কিছুই নহে 

ডিম্বের নির্গমন | গ্র্যাফিয়ান্ ভেলিকেল্, পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই 
ভিম্বাধারের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে, এবং ইহার অভ্যন্তরক্থ তরল পদার্থ 
বৃদ্ধি পাইয়। ইহাকে অত্যন্ত স্ফীত করিয়া দেয়, ক্রমে ইছার আবরণ খত দ্ুপ্র 

হইয়া পড়ে যে, অবশেষে ইহা! বিদীর্ণ হইয়া! ওভাম্ বা ভিম্ব বহিগত করিয়া 
থাকে । | 

ডিম্বের গর্ভাধান | বুদ্ধদূক্রুতি গ্র্যাফিদ্বান্ ভেসিকেল্ বিদীর্ণ 
করিয়া'ঘখন ভিম্ব নির্গত হয়, তখন নারী প্রারই খড়ুমতী হইয়। থাকে | শুই 

খতুর স্বতন্ত্র বর্ণন1 কর! যাইবে । এক্ষণে ডিথ্বের কিন্ুপে গর্ভাধান হুয় তাহ! 
দেখা যাউক 

ডি মির্গত হইয়া. ফেলোপিয়ান্ নর, ভিউ পনি 
স্থিত পেশীগ্থুজের ক্রিষিগতির (চ87819106 806০5 ) চাপে ও উহার 

নিলিয়া নামক পদার্থের সাহায্যে, লেই *ভিস ধীরে বীগ্গে র্ভাশযের 
দিকে অগ্রল্ হইতে থাকে । 
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/৫ নখের ফলসরখ শৃ্বের শুরু খল হই দেই শুরা 
সকল আপম আপন লাঙ,লাকার জলির! দাম পদার্থ কুক 

লিভ মইহা) কমে ভ্রম নাীর যোনি, গর্ভাপয়, ও চকালোপিয়াদ 
ূ দর উর উপস্থিত, হইতে একে । এইজাপে একদিক হইয়া নারী ঙ 
অপর ছিক হইন্জে পুরুষের এতিনিধিশ্বপ *ভিন্ব এবং শুক্র-হ্থীট পরস্পর 
:শংঘুক" হইলে, ডিঙ্ছের গর্তাধান হয়। সচরাচর ফেলোপিল্লাধ্ নলীতেই 
ভিন্ন ও শুক্র কীট এই ছুই প্রতিনিধির পরস্পর মিলন হপ্ন, এতঘ্যতীত, 
কখন কখন ডিন্বাধারেও তান! সঙ্ঘটিত 'হইয়। খাকে। 

গুক্ত। যে শুক্রের. কথা! উদ্লিখিত হইয়াছে, তাহা শুক্রাধার, প্রিই 
রং কাউপার্ গ্রন্থিদিগের দিংনরণে নির্িত হয়। ইহা প্রতিধাবিত গতির 
' ক্থলিত হইদ1 থাকে। পৃষ্ঠবংলীয় মজ্জার কটী প্রদেশের একস্থানে 
ইহার আক্ষয় বিন্দু অবস্থিতি করে। এই বিন্দু পুকষের ইচ্ছ। বা গ্মন্যবিধু 
কর পাহাযো উত্তেজিত হইচেই প্রতিধাবিত গতির কৌশলে ও 

রি গে) .. 
ক্িক্ক্িত স্পারমেটোভুন্ নাঁমকি কীট, নারীর ভিদ্বাধারস্থিত ডি 

'আপেক্ষণ ক্মুদ্র। বঙ্গমের পর ইহাই আপন শাঙ্গলাকার দিলিয়। নামক পদার্থ 
স্বারা নারীর অননেজিয়ের ভিতর ভ্রমণ করিতে থাকে। ইহার! এইরূপে 
কিযদিবস পর্যাস্ক ভ্রমণ করিতে করিতে যছি নারীব ভিম্বের 'ক্ষাৎ পায়, 

তবেই তাঁজার ভিতরে প্রবেশ পূর্বক ছাহাকে বরণে পবিপত কবিতে চেষ্ট! 
কয়ে; নতুবা শুকাইক্স1 যার । আশ্চর্যের দিঘর এই যে, তাহার যতক্ষণ ডিম্বের 
বাক্ষাখ ন| পাইবে, ততক্ষণ স্রীজমমোজায়ের পথে ভ্রমণ করিতে থাকিষে? 
চাহ রাজ্গাৎ, 'পাইলেই ইহার! জান্স দ্বেঘণ করে না) ইহাতেই বোধ 
(১০০৭ িদ্বে উপস্থিত হওয়াই তাহাদের ল্রগণের এক মান উদ্দেশ্য । 

ভিদে সিলিং এইরপে গুক্র-কীট করৃর্ক ডিন্বের গর্জধাদ 
কল, ল্য, $+ গজ ৬ এ (৮০ পিছ ইসা ধক যথা 

* ১) ভিস্ব ফেলোপিয়ান্ নলার 'অংযন্থতল প্বাজিবামাত্র তাহা সী ব 
ধীর বহির্ধিফে একটা অওলালময় আবরণ লাভ ফরিযী থাকেন প্রদব- 
(ঠীানীদদিখের ডিছে এই আথলালম় পদার্দের আবিক-দেদিতত পর 








